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RESUMO 

 

 

 

O Exército Brasileiro, coerente com os aspectos que dominam o novo espectro da 
Guerra Moderna e alinhado com o constante na Política Nacional de Defesa, na 
Estratégia Nacional de Defesa e no seu próprio Plano Estratégico, estabeleceu como 

um de seus objetivos estratégicos a modernização do seu material de emprego militar. 
Da lista de prioridades elencadas no Plano Estratégico do Exército — 2020-2023, 
destaca-se a obtenção e/ou a modernização do Sistema de Material de Emprego 

Militar para o Projeto Artilharia de Campanha, no propósito do Subprograma 
Estratégico – Sistema de Artilharia de Campanha, visando dispor de uma Artilharia de 
Campanha cada vez mais precisa, eficiente e com rápida entrada em posição, 

elevando a capacidade operacional do Apoio de Fogo da Força Terrestre. Assim, o 
Exército Brasileiro incorporou em seu inventário militar a Viatura Blindada de Combate 
Obuseiro Autopropulsado M109 A5 + BR 155mm. O novo material agrega inovações 

digitais que possibilitam enfrentar os desafios atuais do combate em amplo espectro, 
tais como, o computador de tiro, a navegação inercial, o medidor de velocidade inicial 
de tiro, o sistema eletrônico de pontaria, o Global Position System integrado e um 

travamento automático do tubo. A alta tecnologia agregada ao novo material, impõem 
que a doutrina da Artilharia de Campanha seja objeto de atualização, principalmente, 
no que diz respeito ao apoio de fogo dos Grupos de Artilharia de Campanha 

Autopropulsados 155mm orgânicos das brigadas blindadas, a fim de cumprir a missão 
principal que consta no manual EB70-MC-10.224 — Artilharia de Campanha nas 
Operações (BRASIL, 2019b). O presente trabalho teve por finalidade apresentar uma 

proposta de treinamento, com foco nos trabalhos de serviço da peça, à cerca da 
preparação e do adestramento da guarnição da linha de fogo de uma Bateria de 
Obuses dotada com este material. Para fins de estudo, foram considerados os 

aspectos singulares do novo material e a tecnologia equivalente ao M109A6 Paladin, 
de origem norte-americana, que, além de possuir tecnologias semelhantes agregadas, 
já foi empregado com sucesso em combates pelo Exército dos Estados Unidos da 

América. 

 

 

Palavras-chaves: Exército. Artilharia. Doutrina. Preparo.



  

 

 

ABSTRACT 

 

 

 

The Brazilian Army, consistent with the aspects that dominate the new spectrum of 
Modern War and aligned with the constant in the National Defense Policy, the National 

Defense Strategy and its own Strategic Plan, established the modernization of its 
material as one of its strategic objectives of military employment. From a list of priorities 
listed in the Army's Strategic Plan — 2020 - 2023, we highlight the acquisition and/or 

modernization of the Military Employment Material System for the Field Artillery 
Project, within the scope of the Strategic Subprogram – Campaign Artillery System, 
aiming to have a Campaign Artillery that is increasingly accurate, efficient and with 

quick entry into position, increasing the operational capacity of the Fire Support of the 
Ground Force. Thus, the Brazilian Army incorporated in its military inventory the 
VBCOAP M109 A5 + BR 155mm. The new material brings together digital innovations 

that make it possible to face today's broad-spectrum combat challenges, such as the 
fire computer, inertial navigation, the initial fire velocity meter, the electronic aiming 
system, the Global Position System Integrated and an automatic tube locking. The high 

technology added to the new material requires that the Campaign Artillery doctrine be 
updated, especially with regard to the fire support of the organic Self-Propelled 
Campaign Artillery Group 155mm from the armored brigades, in order to fulfill the main 

mission contained in manual EB70-MC-10.224 — Field Artillery in Operations 
(BRASIL, 2019b). The purpose of this work is to present a training proposal, focusing 
on the part service work, about the preparation and training of the fire line garrison of 

a Howitzer Battery equipped with this material. For study purposes, the unique aspects 
of the new material and the technology equivalente to the North American M109A6 
Paladin were considered, which, in addition to having similar technologies added, has 

already been successfully used in combat by the US Army. 

 

 

Keywords: Army. Artillery. Doctrine. Preparation.
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

O presente trabalho teve por finalidade apresentar proposta de treinamento, 

com foco nos trabalhos de serviço da peça, à cerca da preparação e do adestramento 

da guarnição da linha de fogo (LF) de uma Bateria de Obuses (BIA O) dotada com a 

Viatura Blindada de Combate Obuseiro Autopropulsado (VBCOAP) M109A5+BR 

155mm. Como base doutrinária para a construção da proposta, foram utilizados o 

Manual Serviço Da Peça Do Obuseiro 155 mm M109 A3 (BRASIL, 2003) e o 

Programa-Padrão de Instrução de Qualificação do Cabo e do Soldado de Artilharia 

(BRASIL, 2001). 

Frente a necessidade em se obter uma Artilharia de Campanha cada vez mais 

precisa, eficiente e com rápida entrada em posição, o que se deve as configurações 

tecnológicas do combate moderno e permite maior capacidade operacional em seu 

Apoio de Fogo, o Exército Brasileiro (EB), alinhado ao que está estabelecido na 

Estratégia Nacional de Defesa, adquiriu, por meio do Subprograma Sistema de 

Artilharia de Campanha (SAC), a VBCOAP M109A5+BR 155mm, da empresa BAE 

Systems (ALVES, 2018). 

Esta aquisição, atende o previsto pelo EB em seu primeiro objetivo, conforme 

exposto na Portaria 514 do Estado-Maior do Exército (EME), de 11 de dezembro de 

2017: 

 

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

 

A VBCOAP M109A5+BR 155mm foi incorporada oficialmente pelo EB em 22 

de novembro de 2019, inicialmente, mobiliando o 3º Grupo de Artilharia de Campanha 

Autopropulsado (GAC AP), em Santa Maria - RS, e o 5° GAC AP, em Curitba - PR, 

em ambos os locais, substituiu as, já defasadas, VBCOAP M108 105mm e VBCOAP 

M109 A3 155mm. Em virtude de seu elevado alcance de tiro e precisão, 

aproximadamente 30km com munição assistida, o novo material dá a Artilharia 

brasileira maior capacidade de dissuasão extrarregional.  
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Uma característica deste material é que, comparado aos materiais a serem 

substituídos, há redução do tempo de entrada em posição. Atualmente, o recebimento 

das missões de tiro e a efetuação do tiro propriamente dito, demoram, 

aproximadamente, 80% mais tempo do que a nova VBCOAP leva para realizar as 

mesmas tarefas.  

Com a finalidade de modernizar os sistemas de tecnologia da Artilharia de 

Campanha nacional, a VBCOAP M109 A5 + BR 155mm incorpora inovações digitais 

que possibilitam enfrentar os desafios atuais do combate em amplo espectro, tais 

como o computador de tiro, a navegação inercial, o medidor de velocidade inicial de 

tiro (V0), o sistema eletrônico de pontaria, o Global Position System (GPS) integrado 

e um travamento automático do tubo. 

A alta tecnologia agregada ao novo material, impõem que a doutrina da 

Artilharia de Campanha seja objeto de atualização, principalmente no que diz respeito 

ao apoio de fogo dos GAC AP 155mm orgânicos das brigadas blindadas (Bda Bld), a 

fim de cumprir a missão principal que consta no manual EB70-MC-10.224 — Artilharia 

De Campanha Nas Operações: 

 

A Artilharia de Campanha tem por missão apoiar a força pelo fogo, engajando 
os alvos que ameacem o êxito da operação. Ao cumprir essa missão, a 
Artilharia de Campanha realiza as seguintes atividades: a) apoiar os 
elementos de manobra com fogos sobre os escalões avançados do inimigo; 
b) realizar fogos de contrabateria; e c) aprofundar o combate, pela aplicação 
de fogos sobre instalações de comando, logísticas e de comunicações, sobre 
reservas e outros alvos situados na zona de ação da força. (BRASIL, 2019b, 
p. 17). 

 

Por se tratar de um Material de Emprego Militar (MEM) recém-adquirido pelo 

EB, ainda é necessária a construção de um manual que fale sobre o Serviço da Peça 

do VBCOAP M109 A5+ BR, detalhando o emprego deste material específico.  

Devido a isto, a pesquisa foi desenvolvida afim de apresentar uma proposta de 

treinamento visando à preparação e o adestramento da guarnição da linha de fogo de 

uma BIA O, dotada com a VBCOAP M109A5+BR, com foco nos trabalhos de serviço 

da peça, considerando as características específicas e particulares do novo material, 

contribuindo na instrução das guarnições e com a finalidade de adestrá-las para atuar 

de forma coordenada e eficiente.  
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1.1 PROBLEMA 

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

O EB utiliza, desde o final da década de 60, Obuseiros Autopropulsados de 

fabricação norte-americana, particularmente, a plataforma VBCOAP M108. No final do 

Século XX, o Brasil adquiriu a VBCOAP M109A3 de fabricação belga que, após 

processo de modernização pela empresa SABIEX S/A, foi adotada como o material 

orgânico dos GAC AP existentes na Força Terrestre (F Ter).  

A Doutrina Militar Terrestre em vigor, orienta a Força no preparo de seus meios 

em operações singulares e conjuntas, considerando o modo de emprego mais 

provável.  

As Grandes Unidades Blindadas, têm como características principais a ação de 

choque, a potência de fogo, a mobilidade e a proteção blindada. As vantagens 

advindas com o novo obuseiro M109A5+BR atendem à missão primária da Artilharia 

de Campanha de apoiar a arma base, realizando fogos com precisão, rapidez, 

letalidade seletiva, cadência de tiro e elevada mobilidade.  

As inovações tecnológicas peculiares do Obuseiro M109A5+BR foram 

desenvolvidas a fim de atender as características do combate moderno, dentre elas 

estão: a potência de fogo, a mobilidade, a precisão, o alcance e a flexibilidade. Assim, 

é necessário focar no desenvolvimento de capacidades que habilitem o pessoal a 

operar de forma eficaz e eficiente o Obuseiro quando no apoio de fogo às Grandes 

Unidades Blindadas.  

O presente trabalho considerou para fins de estudo, entre outros aspectos 

singulares do novo material, a tecnologia equivalente ao M109A6 Paladin, que 

proporciona diversas possibilidades para sua guarnição, como a integração de um 

computador de tiro a um sistema informatizado de gerenciamento de campo de 

batalha, possibilitando ao Comandante da Linha de Fogo (CLF) descentralizar as 

ações; a maior flexibilidade na escolha de Região de Procura de Posição (RPP); a 

entrada e saída de posição no menor tempo possível; e, até mesmo, a possibilidade 

de descentralizar o emprego em 2 ou mais seções. 
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1.1.2 Formulação do Problema  

 

 

Atualmente, no âmbito do preparo, destacam-se dois documentos que orientam 

a formação do artilheiro blindado: o Programa-Padrão de Instrução de Qualificação do 

Cabo e do Soldado de Artilharia (BRASIL, 2001) e o Manual de Campanha C 6-86 — 

Serviço da Peça do Obuseiro 155 mm M 109 A3 (BRASIL, 2003), aprovado pela 

Portaria Nº 104-EME de 20 de novembro de 2003. 

Especificamente sobre o preparo, que foi o campo de estudo deste trabalho, 

evidenciaram-se as seguintes situações-problema:  

a) Quais os aspectos que devem ser observados, seja na revisão/atualização 

ou na elaboração de um novo manual que trata do serviço da peça, tendo em vista as 

novas tecnologias agregadas ao Obuseiro M109A5+BR? 

b) Quanto ao preparo dos militares de uma linha de fogo de uma Bia O 

M109A5+BR, existe treinamento específico da guarnição, com foco na operação do 

material e no manuseio e no transporte da munição 155mm? 

c) Há a necessidade de elaboração de um manual de campanha e Programa-

Padrão voltados para o novo material? 

 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

A pesquisa teve como objetivo principal apresentar proposta de plano de 

treinamento específico para a operação do Obuseiro M109A5+BR, contribuindo 

também, com ideias e sugestões para estudos  futuros, caso seja elaborado manual 

específico para este MEM, e para possível atualização do Programa-Padrão de 

Artilharia, que contemple as características deste novo material de artilharia. 
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1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

 Para atingir o objetivo geral, foram formulados objetivos específicos que 

permitissem a conexão dos itens apresentados durante o trabalho. Foram eles:  

a) Identificar as tecnologias agregadas e as capacidades do Obuseiro 

M109A5+BR; 

b) Apreciar como as Unidades de Artilharia, que já estão mobiliadas com o 

M109A5+BR, estão realizando o treinamento da linha de fogo; 

c) Estudar as possibilidades e limitações neste treinamento; 

d) Sugerir atualizações no Programa-Padrão de Instrução de Qualificação do 

Cabo e do Soldado de Artilharia (BRASIL, 2001) que contemplem as características 

do novo material. 

 

 

1.3 JUSTIFICATIVA 

 

 

O tema desta pesquisa foi definido levando-se em consideração a recente 

aquisição do Obuseiro M109A5+BR, plataforma de apoio de fogo blindada que 

incorpora importantes recursos tecnológicos, pelo EB e a consequente e inevitável 

necessidade de se ter, desde já, um plano de treinamento que oriente o preparo, 

principalmente o voltado para o treinamento da guarnição, e o serviço da peça.  

As inovações tecnológicas peculiares do Obuseiro M109A5+BR foram 

desenvolvidas a fim de atender as características do combate moderno, dentre elas 

estão: a potência de fogo, a mobilidade, a precisão, o alcance e a flexibilidade. O 

desenvolvimento de uma doutrina própria deve estar voltado às capacidades que 

habilitem o pessoal a operar de forma eficaz e eficiente o Obuseiro e o seu emprego 

quando no apoio de fogo às Grandes Unidades Blindadas. Por conta disso, 

compreende-se que a elaboração de um plano específico de treinamento para a Linha 

de Fogo é incontestável.  

No âmbito do preparo, atualmente se destacam dois documentos que orientam 

a formação do artilheiro blindado: o Programa-Padrão de Instrução de Qualificação do 
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Cabo e do Soldado de Artilharia (BRASIL, 2001) e o Manual de Campanha C 6-86 — 

Serviço da Peça do Obuseiro 155 mm M 109 A3 (BRASIL, 2003). 

A importância da realização desta pesquisa se dá na necessidade da criação 

um plano de treinamento que capacite e adestre quanto a operação do Obuseiro 

M109A5+BR, até que se tenha publicações doutrinárias pertinentes ao material. 

Além dos manuais já citados e de outras legislações nacionais que versam 

sobre a doutrina da artilharia brasileira, será estudado o Obuseiro M109A6 — Paladin 

de origem norte-americana que, além de possuir tecnologias semelhantes agregadas, 

já foi empregado, com sucesso, em combate pelo Exército dos Estados Unidos da 

América. 

 

 

2. METODOLOGIA 

 

 

Com a adoção do Obus M109A5+BR, verificou-se que os manuais e as demais 

legislações pertinentes ao preparo e ao emprego, relacionadas ao material que 

passou ser substituído, careciam de revisão e atualização de seus conteúdos técnico 

e doutrinários.  

Delimitando o campo de estudo no amplo aspecto que trata o assunto, o 

trabalhou teve foco na apresentação de uma proposta de plano de treinamento, 

visando o preparo e o adestramento da guarnição do Obuseiro M109A5+BR, com foco 

no serviço da peça. 

A pesquisa foi delineada por meio de consulta a publicações existentes, sejam 

nacionais ou internacionais, e da análise das respostas da pesquisa de campo 

conduzida através de questionário enviado às atuais OM de Artilharias 

Autopropulsadas que possuem o referido material 

 

 

2.1 AMOSTRA 

 

 

A pesquisa baseou-se em manuais da artilharia do EB, no que diz respeito ao 

serviço da peça do Obus M109A3, no Programa-Padrão de Instrução de Artilharia 
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(BRASIL, 2001), no emprego e na composição do GAC AP e suas subunidades e em 

manuais de emprego e técnicos de Obuseiros, similares ao M109A5+BR, utilizados 

pelo Exército norte-americano. 

 

 

2.2 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 

O presente trabalho foi realizado por meio de pesquisa aplicada, com a 

finalidade de produzir conhecimento para a obtenção de resultados práticos, visando 

a atualização do treinamento das Linhas de Fogo do Obuseiro M109A5+BR.  

Para solucionar os problemas estudados, foram realizadas pesquisas 

bibliográficas do tipo exploratória e seletiva. Em seguida, houve a realização da 

revisão integrativa, para sintetizar e analisar os resultados e a proposta de um 

treinamento especializado. 

 

 

2.3 PROCEDIMENTOS PARA REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

O trabalho teve início com a seleção e o fichamento de todas as bibliografias 

utilizadas, assim como as pesquisas e dissertações referentes ao assunto, por meio 

de sites eletrônicos de confiabilidade. Foram utilizadas as principais plataformas 

disponíveis como o Portal de Doutrina do Exército e o Aplicativo EB Conhecer, além 

de consultas a revistas e periódicos da F Ter e sites especializados, nacionais e 

internacionais. 

 

 

2.4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Os seguintes procedimentos foram adotados em relação à inclusão e exclusão 

de dados para a presente pesquisa: 
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Como critério de inclusão, foram levantadas bibliografias, publicadas em 

português e inglês, relacionadas ao Obuseiro M109A5+BR, à Bia O 155mm, ao GAC 

155 AP. 

Como critérios de exclusão, foram descartadas as bibliografias de artilharia não 

relacionadas à artilharia de tubo autopropulsada, dados disponíveis em fontes não 

confiáveis e publicações sem bases científicas. 

A coleta de dados foi baseada no conteúdo teórico-bibliográfico a respeito do 

assunto, por meio de fichamento de manuais nacionais e internacionais disponíveis 

na internet, no Programa-Padrão de Instrução de Artilharia (BRASIL, 2001), em artigos 

publicados em sites militares renomados e em artigos científicos e estudos 

qualitativos  produzidos na Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e na Escola 

de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME).  

 

 

2.5 INSTRUMENTOS 

 

 

Foram utilizadas as principais plataformas digitais de pesquisa científica, como 

a SCIELO, o EB Conhecer, o Portal de Doutrina do Comando de Operações Terrestres 

e a aplicação de um questionário, por meio da ferramenta Google Forms. 

O questionário, enviado às Unidades dotadas com o novo material 

M109A5+BR, teve por finalidade avaliar os procedimentos que as referidas 

Organizações Militares (OM) estão adotando em relação ao treinamento de suas 

Linhas de Fogo e operação do referido MEM. 

 

 

2.6 ANÁLISE DE DADOS 

 

 

Com o fichamento obtido por meio da bibliografia consultada, as respostas ao 

questionário, a análise do Programa-Padrão de Instrução da Artilharia (BRASIL, 2001) 

e a revisão de literatura, foi realizada a discussão e apresentação dos resultados, de 

forma a alcançar o objetivo final do trabalho materializado por uma proposta de um 

plano de treinamento aos militares da Linha de Fogo do Obuseiro M109A5+BR.  
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3. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

 

Para o presente trabalho foram utilizados: o Manual de Fundamentos Doutrina 

Militar Terrestre — EB20-MF-10.102 (BRASIL, 2014b), o Plano de Desenvolvimento 

da Doutrina Militar Terrestre – EB20-P-03.002 (BRASIL, 2021) e demais manuais 

doutrinários da Artilharia de Campanha Brasileira, com foco nos que tratam da 

artilharia de tiro autopropulsada, o Programa-Padrão de Instrução Individual de 

Artilharia (BRASIL, 2001); o Manual de Campanha Serviço da Peça do Obuseiro 155 

mm M109 A3 — C6-86 (BRASIL, 2003) e outras publicações nacionais e 

internacionais que tratam do adestramento da guarnição deste novo MEM do Exército. 

 

 

3.1 EVOLUÇÃO DA ARTILHARIA AUTOPROPULSADA BRASILEIRA 

 

 

Na década de 70, o Exército Brasileiro incorporou ao seu inventário as 

primeiras viaturas blindadas obuseiro de combate autopropulsado (72 unidades). 

Inicialmente, foram distribuídas para mobiliar os Grupos orgânicos das Bda Bld e 

alguns estabelecimentos de formação. Após isso, o Grupo orgânico da 2ª Brigada de 

Cavalaria Mecanizada (Bda C Mec), em Uruguaiana – RS, também foi contemplado 

com este material, mudando sua designação para 22º GAC AP na mesma cidade. 

Mais recentemente, o Centro de Instrução de Blindados (C I Bld), em Santa 

Maria – RS, recebeu suas primeiras viaturas. 

Em 2000, com a finalidade de aumentar o alcance de seus fogos e modernizar 

a Artilharia de Campanha, o Exército adquiriu 37 VBCOAP M109 A3, que foram 

distribuídas para os Grupos de Artilharia orgânicos das Artilharias Divisionárias, o 29° 

GAC AP, em Cruz Alta - RS, o 16° GAC AP, em São Leopoldo - RS e o 15° GAC AP, 

em Lapa - PR. 

No ano de 2010, o Brasil solicitou aos Estados Unidos da América (EUA) a 

disponibilização da VBCOAP M109 A5, como artigo de defesa excedente, em 

princípio, para mobiliar os Grupos de Artilharia orgânicos das Artilharias Divisionárias. 

O planejamento inicial era destinar as VBCOAP M109 A3 para os Grupos orgânicos 

das Bda Bld, então dotadas com as VBCOAP M108 e, posteriormente, desativá-las.  
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Dois anos depois, em 2012, com a finalidade de modernizar a Artilharia das 

Bda Bld, foi decidida a aquisição de 36 obuseiros M109 A5, na versão A5+BR, 

destinando-os aos GAC orgânicos das Bda Bld (3º e 5º GAC AP), não priorizando os 

Grupos das Artilharias Divisionárias, como planejado inicialmente. 

Já em 2014, o EB firmou contrato com os EUA para a revitalização e 

modernização de apenas 32 VBCOAP M109 A5, das 40 recebidas em 2010 por 

doação. 

 

 

3.2 SUBPROGRAMA ESTRATÉGICO – SISTEMA DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 

(SAC)  

 

 

O Plano Estratégico do Exército (PEE) (BRASIL, 2019d) dispõe, em seu 

Objetivo Estratégico do Exército 1 (OEE1), contribuir com a dissuasão extrarregional 

por meio da estratégia de ampliação da capacidade operacional, com a atividade de 

rearticular e reestruturar a Artilharia de Campanha, adequando as OM de Artilharia 

das Bda Bld que receberem o Obus M109A5+BR e modernizando os Sistemas de 

Materiais de Emprego Militar (SMEM) do Projeto Artilharia de Campanha, a fim de se 

obter a Capacidade Militar Terrestre denominada Superioridade de Enfrentamento.  

Alinhado ao PEE, o Subprograma SAC tem por finalidade a reestruturação dos 

Sistemas de Artilharia do Exército Brasileiro, especificamente no Subsistema Linha de 

Fogo, mobiliando as OM de Artilharia de materiais que proporcionem apoio de fogo 

efetivo, algo que o combate moderno exige, e mobilidade tática em cumprimento às 

missões de tiro dos elementos apoiados. Ou seja, “a Linha de Fogo é o “CORE” do 

SAC, em torno do qual os outros subsistemas basearão o seu emprego” (FERREIRA, 

2019, p. 17-28). 

Ainda segundo Ferreira (2019), por meio deste Subprograma, na 1ª fase, o 

EME decidiu que as 32 viaturas M109A5 adquiridas fossem modernizadas para o 

A5+BR, e, após a atualização, fossem destinadas a mobiliar o 3º GAC AP e o 5º GAC 

AP, que são OM orgânicas de Bda Bld, cada uma recebendo 16 peças e, ainda, 

algumas Viaturas Blindadas Especiais Remuniciadoras (VBE Remn) M992A2. Outros 

dois veículos M109A5 serão convertidos para treinamento das guarnições e com 

peças de reposição (GALANTE, 2016). 
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A VBCOAP M109A5+BR, foi adquirida recentemente pela F Ter, com a 

finalidade de mobiliar os GAC AP das Bda Bld, conforme o Subprograma SAC, cujo 

objetivo é permitir o apoio de fogo às operações, pela aplicação de fogos, de forma 

precisa, rápida e oportuna (ALVES, 2018, p. 24). 

Os novos MEM de artilharia, aumentarão a capacidade da artilharia 

incorporando novas tecnologias, proporcionando rapidez e poder de fogo nas Bda Bld, 

aposentando, assim, as antigas VBCOAP M108 105mm e as VBCOAP M109 A3, que 

possuem alto custo de manutenção (FERREIRA, 2019, p. 17-28). 

 

 

3.3 O APOIO DE FOGO ORGÂNICO DAS BRIGADAS BLINDADAS 

 

 

As Brigadas Blindadas, em sua composição de meios, são caracterizadas por 

forças de grande mobilidade e potência de fogo, adestradas para o combate 

embarcado, utilizando-se do emprego de carros de combate e dos fuzileiros blindados 

em conjunto (BENETTI, 2008, p. 78). 

Segundo Ferreira (2019), a modernização da artilharia autopropulsada, 

responsável pelo apoio de fogo das Bda Bld, proporciona aumento da capacidade na 

Função de Combate Fogos. As 32 VBCOAPM109A5+BR substituíram os M108 

105mm, que foram, até 2019, os materiais dos Grupos orgânicos das Bda Bld 

brasileiras. 

A distribuição do Obus M109 A5+BR ao 3° e 5° GAC AP, responsáveis pelo 

fogo e missões inerentes à Artilharia Orgânica das Bda Bld do EB, capacitou a Grande 

Unidade Blindada às suas missões táticas típicas, que são apoiar os elementos de 

manobra pelo fogo sobre posições avançadas do inimigo, realizar fogos de 

contrabateria e dar profundidade ao combate (DOS ANJOS, 2014, p. 1-4). 

Com relação ao emprego nas Brigadas Blindadas, o Manual de Campanha 

EB60-ME-12.301 – Grupo de Artilharia nas Operações de Guerra (BRASIL, 2017b), 

dispõe que os Grupos Autopropulsados reúnam características de potência de fogo, 

mobilidade, e proteção blindada, tornando-se adequados tanto nas operações 

ofensivas, que exigem o emprego da massa, poder de choque e apoio cerrado ao 

elemento de manobra, como nas operações defensivas, como é o caso do apoio ao 
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movimento retrógrado, por conta de sua relativa proteção blindada, mobilidade e 

amplo setor de tiro. 

 

 

3.4 O GRUPO DE ARTILHARIA DE CAMPANHA 155 AP  

 

 

A composição de um GAC AP orgânico de uma Bda Bld se dá conforme 

prescreve o manual EB60-ME-12.301 – Grupo de Artilharia de Campanha em 

Operações de Guerra (BRASIL, 2017b):  

 

1.2.1 Em geral, os GAC orgânicos de Brigada (Bda), subordinados (Subrd) 
às Artilharias Divisionárias (AD) e aqueles recebidos dos escalões superiores 
(Esc Sp) são compostos por um Comando (Cmdo), uma Bateria de Comando 
(Bia C) e três Baterias de Obuses (Bia O). 1.2.2 No caso dos GAC orgânicos 
de Brigada Blindada (Bda Bld) e de Brigada de Infantaria Mecanizada (Bda 
Inf Mec), a constituição é alterada, com o acréscimo de uma Bia O ao 
organograma normal do GAC. (BRASIL, 2017b, p. 1-2). 

 

 
Figura 1 — Organograma simplificado de um GAC quaternário. 
Fonte: BRASIL, 2017b, p. 1-3 

 

Sendo o GAC orgânico de Bda Bld quaternária, com 4 Bia O 155mm AP, as 

missões da Bia O serão as mesmas prescritas no Manual C6-140 — Baterias do 

Grupo de Artilharia de Campanha: “desencadear com rapidez e precisão, os 

comandos de tiro que lhe são transmitidos pela Central de Tiro do Grupo ou que são 

Calculadas pela própria Central de Tiro da bateria” (BRASIL, 1995). 

A constituição de uma Bia O 155mm AP segue o previsto no Manual C6-140 

(BRASIL, 1995) com adaptações, tendo em vista a necessidade de atualização da 

referida literatura. Assim, a organização adaptada da subunidade é a seguinte: uma 

Seção de Comando, uma Seção de Reconhecimento, Comunicações e Observação 



25  

 

e Bateria de Tiro, sendo este subdividido em Turma de Central de Tiro, Turma de 

remuniciamento e 4 peças de Obus 109MA5+BR. 

Da constituição acima exposta, com relação ao emprego da Artilharia de 

Campanha 155 AP, o Manual de Fundamento Doutrina Militar Terrestre — EB20-MF-

10.102 (BRASIL, 2014b) dispõe que o GAC, sendo um elemento de emprego da F 

Ter, deverá ser capaz de atuar em um ambiente de Amplo Espectro, atendendo as 

características deste tipo de operação, tais como flexibilidade, adaptabilidade, 

modularidade, elasticidade e sustentabilidade. 

Em relação à Artilharia Blindada, o Manual EB70-MC-10.224 – Artilharia de 

Campanha nas Operações (BRASIL, 219b) dispõe as seguintes definições sobre 

atividades, tarefas específicas e limitações: 

 

2.4.5 ARTILHARIA DE CAMPANHA BLINDADA 2.4.5.1 A Artilharia de 
Campanha Blindada é constituída pelos Grupos de Artilharia de Campanha, 
dotados de obuseiros blindados AP sobre lagartas, com a missão de apoiar 
pelo fogo as operações que exigem alta mobilidad tática e relativa proteção 
blindada. 2.4.5.2 Tarefas Específicas 2.4.5.2.1 A Artilharia de Campanha 
Blindada executa as seguintes tarefas: a) apoiar pelo fogo as operações que 
exijam alta mobilidade tática e proteção blindada; b) deslocar-se com rapidez, 
mesmo através campo; e c) proteger-se, de forma limitada, contra os efeitos 
de armas químicas, biológicas, radiológicas e nucleares. 2.4.5.3 Limitações 
específicas 2.4.5.3.1 A Artilharia de Campanha Blindada apresenta as 
seguintes limitações: a) mobilidade limitada pelas florestas, montanhas, áreas 
edificadas, áreas construídas e terrenos acidentados; b) sensibilidade ao 
largo emprego de minas anticarro e a obstáculos artificiais; c) dificuldade de 
manutenção do sigilo de suas operações, em virtude do ruído e da poeira 
decorrentes do deslocamento de suas viaturas; d) necessidade de transporte 
rodoviário ou ferroviário para deslocamentos administrativos a grandes 
distâncias; e e) elevado consumo de suprimento das classes III, V e IX. 
(BRASIL, 2019b, p. 2-4). 

 

Como comparação doutrinária, os batalhões de artilharia blindada do Exército 

norte-americano, dotados do M109A6 Paladin, possuem a constituição similar a de 

um GAC quaternário da Bda Bld brasileira. O batalhão é constituído de uma bateria 

de comando, três baterias de tiro, subdivididos em dois pelotões de canhões e uma 

bateria de serviço. Quando a subunidade recebe a missão de tiro, pode ser subdividida 

em 3 seções de tiro (USA, 2000). 
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3.5 A VIATURA BLINDADA DE COMBATE OBUSEIRO AUTOPROPULSADO 

M109A3 

 

 

A VBCOAP M109 A3 é um sistema de artilharia de campanha que proporciona 

excelente combinação entre mobilidade, flexibilidade, resistência do material e rapidez 

de acionamento, obtendo o máximo de alcance e poder de fogo (BRASIL, 2003). 

Foram adquiridas pelo Exército Brasileiro em 2000 37 viaturas. Um Obus foi 

destinado aos GAC das 3°, 5° e 6° Artilharias Divisionárias, localizadas em Cruz Alta 

- RS, Lapa – PR e São Leopoldo – RS (PBEEx, 1998 apud BENETTI, 2008), 

proporcionando aumento no poder de fogo das Divisões de Exército, ampliando o 

alcance da artilharia brasileira, tendo setor de tiro em 6400’’’ e maior mobilidade em 

relação aos obuseiros utilizados até então, os 155 M114 AR, que constituíam o 

material da Artilharia Divisionária (BENETTI, 2008, p. 78). 

Apesar da versão A3 não ser a última geração na época da aquisição pelo EB, 

tratava-se de um material de concepção moderna, que proporcionou incremento no 

poder de fogo da Força Terrestre brasileira. (BENETTI, 2008, p. 78). Bastos (2004 

apud BENETTI, 2008) cita que este Obuseiro Norte-Americano, na época, foi 

considerada a melhor opção para apoiar pelo fogo as tropas mecanizadas e blindadas. 

No IV Seminário de Apoio de Fogo, realizado na Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais em 2006, durante a exposição das possibilidades, particularidades e 

deficiências do Obus M109 A3, foram destacados como aspectos positivos, a  

mobilidade tática elevada, em razão de ser um material autopropulsado sobre 

lagartas, o elevado poder de fogo, por conta da utilização de granadas de calibre 

155mm, relativa proteção blindada e cadeia logística e manutenção similar ao 

Obuseiro 105 mm M 108 AP, tendo em vista a torre onde se encontra o tubo ser 

montada sobre o mesmo chassi. 

Como desvantagens, a VBCOAP M109 A3 apresenta grande limitação quanto 

à mobilidade estratégica por conta de seu elevado consumo de combustível e 

necessidade de manutenção mais específica. 

O manual de campanha do serviço da peça da VBC 109A3 apresenta, em sua 

parte inicial, as características técnicas do material, sendo destaque o seu alcance 

máximo de 23,5km, com a utilização de munição especial (BRASIL, 2003).  
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3.6 O SERVIÇO DA PEÇA DO OBUSEIRO M109A3  

 

 

O Manual do serviço da peça da VBCOAP M109 A3 tem por finalidade orientar 

os militares das Baterias que trabalham diretamente com o material em operações, 

manutenção e instrução a fim de prepará-los para utilizar de forma coordenada e 

eficiente. Ainda, discorre sobre as atividades necessárias para realizar a ocupação de 

posição, o acionamento da peça e o tiro do obuseiro, apresentando as funções de 

cada servente da peça, manutenções periódicas, ajustagens do aparelho de pontaria 

e atividades de descontaminação e destruição. (BRASIL, 2003). As características 

técnicas deste material estão no Quadro 1. 

 

Principais características da VBCOAP M 109 A3 

Peso pronto para o combate 25 Ton 

Comprimento total com tubo 9,13 m 

Altura total com Mtr1 .50 3,28 m 

Largura total 3,15 m 

Funcionamento do mecanismo 
da culatra 

Semi-automático a partir do 1º tiro 

Carregamento Hidráulico 

Guarnição 06 homens 

Velocidade máxima à frente  56 km/h 

Rampa máxima 60% 

Fosso máximo 1,83 m 

Vau máximo 1,07 m 

Capacidade de combustível 511 litros, em dois tanques 

Autonomia 354 Km 

Diâmetro do tubo 155 mm 

Comprimento do tubo 6,05 m 

Alcance máximo 
14.600 m (Cg2 7) 
18.000 m (Cg 8) 

23.300 m (Gr assistida) 

Máxima cadência de tiro 4 TPM (Cg 1 a 7) nos primeiros 3 min 

Cadência normal 
1 TPM (Cg 1 a 7) 

1 tiro a cada 3 min (Cg 8) 

Campo de tiro horizontal 6400" 

Campo de tiro vertical - Elevação 75 graus 

Munição- Capacidade (155 mm) 34 tiros 
Quadro 1 — Principais características da VBCOAP M 109 A3. 
Fonte: BRASIL, 2003 
 

 
1  Morteiro; 
2  Carga. 
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As peças de uma bateria entram em posição sob a direção do CLF e dos CP e 

a finalidade da escola da peça da VBCOAP M109 A3 é proporcionar a máxima 

eficiência e precisão, na operação do material. Sua guarnição é composta pelo CP, 

que é um 2º ou 3º sargento, C1, C2, C3, C4 e Cabo Motr. As principais funções de 

cada serventes são apresentadas no Quadro 2.  

 

Funções gerais da guarnição da VBCOAP M109 A3  
Elemento Função 

Chefe de Peça (CP) 

É o responsável por todo o serviço, de forma 
que a guarnição execute corretamente suas 
funções, cumpra todos os comandos e 
observe todas as medidas de segurança. 
(BRASIL, 2003) 

Cabo Apontador (C1) 
É o responsável por apontar a peça. 
(BRASIL, 2003) 

 Soldado Atirador (C2) 
É o responsável pelo disparo da peça, além 
de abrir e fechar a culatra. (BRASIL, 2003) 

Soldado Carregador (C3) 
É o responsável pelo carregamento da 
munição. (BRASIL, 2003) 

Soldado Municiador (C4) 
Executa o preparo da munição para o tiro. 
(BRASIL, 2003) 

Cabo Motorista (Motr) 
Conduz a VBCOAP na entrada em posição 
e realiza a manutenção preventiva. 
(BRASIL, 2003) 

Quadro 2 — Funções gerais da guarnição da VBCOAP M109 A3.  
Fonte: Brasil (2003) 

 

 
Figura 2 — Escola da peça da VBCOAP M109 A3. 
Fonte: Brasil (2003) 
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3.7 A VIATURA BLINDADA DE COMBATE OBUSEIRO AUTOPROPULSADO 

M109A5+BR (VBCOAP M109A5+BR)  

 

 

A aquisição da VBCOAP M109A5+BR, material orgânico dos Grupos das Bda 

Bld do EB, tem a finalidade de aprimorar a Função de Combate de Fogos e 

proporcionar fogos rápidos e precisos sobre alvos inimigos. 

Foi baseado no modelo A6, denominado Paladin, empregado de forma eficaz 

em recentes conflitos como, por exemplo, as duas Guerras do Golfo. 

Tracy (2004, p. 17) destaca o sucesso do emprego do Paladin: “O Paladin M 

109 A6, que foi totalmente reconstruído, é um sistema excelente e comprovado [...] 

ele é legado do modelo original de 1963 e muito melhor que seu predecessor da série 

A2/A3”. 

Uma das possibilidades do M109 A5+BR é atuar com uma maior flexibilidade 

de emprego, sendo possível operar dividido em seções, proporcionando maior 

velocidade de entrada e saída de posição na RPP (EBLING, 2018). 

A VBCOAP M109 A6 Paladin, no qual esta nova tecnologia foi baseada, tem a 

versão mais recente deste tipo de material, proporcionando diversas possibilidades 

para seus operadores como, por exemplo, a integração do computador de tiro interno 

a um sistema de gerenciamento da área de operações, o que possibilita ao CLF e ao 

comandante de Bia terem, em tempo real, a consciência situacional de suas peças, 

permitindo a descentralização da Bia em duas ou mais seções. 

O M109A5+BR, de calibre médio 155 mm, atualizou o alcance no apoio de fogo 

que era prestado pelo Obus M 108, de calibre leve 105 mm e que possuía alcance 

máximo de 11,3 km e alcance útil de 9,5 km para uma nova plataforma moderna, 

A5+BR, que possui um alcance máximo de 23,5 km com a munição auto explosiva 

tradicional, 30 km com munição assistida e possibilita a utilização da moderna 

munição EXCALIBUR, com alcance máximo de 40 km. Isto representa um salto 

tecnológico e no poder de fogo em relação aos obuseiros M 108 e M109A3 (ALVES, 

2018, p. 7). 

A Excalibur, desenvolvida pela Raytheon e BAE Systems, é uma munição 

inteligente e de precisão de 155mm, guiada de longo alcance por GPS, utilizada em  

apoio próximo de tropas amigas ou em alvos que exijam máxima precisão para se 

evitar danos colaterais (ALVES, 2018). 
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Figura 3 — Munição 155 mm XM982 Excalibur (guiada). 
Fonte: IV Seminário de Sistema Operacional Apoio de Fogo (2006) 

 

A empresa Norte-Americana BAE System modernizou a plataforma do Obus 

M109A5 ao padrão +BR, com vários subsistemas do M109A6 Paladin, os quais 

destacam-se os sistemas de armas com canhão tubo M284, 155mm, 39 calibres, 

travamento do tubo automático, medidor de Vo (velocidade Inicial de tiro), de 

movimento (plataforma inercial), a possibilidade de disparar munições padrão 155mm 

OTAN, como por exemplo as assistidas e a Excalibur, o sistema eletrônico de pontaria 

e a navegação inercial (GPS) (DEFESANET, 2019). 

Em relação aos aspectos relacionados à modernização dos sistemas de missão 

de tiro e comando e controle, o novo obuseiro M109A5+BR contará com: 

 

integração do sistema de tiro IMBEL Gênesis, sistema de rádio digital 
FALCON III E THALES SOTAS, cálculo de elementos de tiro por peça, 
aumento da precisão do cálculo balístico, menor tempo para desencadear 
uma missão de tiro, maior letalidade e sobrevivência em combate, atirar e sair 
de posição após cada missão de tiro maior autonomia das peças podendo 
atuar isoladas. (DEFESANET, 2019)  

 

Ainda, na execução da Fase I do projeto de modernização, a empresa BAE 

Systems potencializou as VBCOAP M109 A5 e forneceu à nova versão +BR as 

seguintes atualizações tecnológicas (ALVES, 2018): 

a) medidor de velocidade inicial – V0 (radar sobre o tubo); 

b) trava automática no dispositivo de amarração do tubo; 

c) giro da torre em sistema hidráulico; 

d) sistema de navegação inercial; 
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e) sistema de posicionamento global embarcado (GPS); 

f) sistema automatizado de direção de tiro em tempo real; 

g) rádios digitais Harris (Falcon III); 

h) intercomunicadores SOTAS da empresa Thales; 

l) sistema de lagarta T 154; 

m) sistema de controle de armas; e 

n) motor de 440 Hp. 

 

 
Figura 4 — Modernização da VBCOAP M 109 A5 +BR. 
Fonte: Alves (2018) 

 

A VBCOAP M109 A5+ BR aumentou de forma significativa a rapidez e o poder 

de fogo da Artilharia brasileira, principalmente nas brigadas blindadas, através das 

suas novas tecnologias incorporadas, possibilitando a aposentadoria das VBCOAP 

M108 105mm, fabricadas na década de 60 e das VBCOAP M109 A3, que possuem 

alto custo de manutenção tendo seus componentes e peças já fora da cadeia de 

suprimento. 

 

 

3.8 COMPONENTES DO “+ BR” 

 

 

A atualização da plataforma do obuseiro M 109 para o “+ BR” foi resultado da 

inserção de tecnologias não existentes nas versões A5 “puras”. Atendendo a 

solicitação do EB, por meio do Subprograma SAC, a adição de componentes 
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tecnológicos torna o obus mais moderno, capaz de realizar tiros com maior rapidez e 

precisão permitindo um salto qualitativo e operacional no M109 A5 +BR.  

O componente de maior destaque na versão “BR” é o sistema de navegação e 

controle Navigation and Fire Control System (NAFCOS), que permite ao obuseiro a 

entrada e saída de posição rapidamente, conferindo maior precisão ao tiro. Ainda, 

permite a entrada em posição em seções de tiro, bem como a realização da pontaria 

de maneira automática, não precisando mais utilizar os métodos manuais.  

Este sistema permite a utilização de GPS para posicionamento inicial e 

navegação e o VMS II para informações para execução de tiro em alvo definido pela 

Central de Tiro de Bateria. No painel do Chefe da Peça (CDU), informações da missão 

de tiro (azimute e elevação) são recebidas automaticamente, por meio da interface 

com o Sistema de Controle de Armas (WCS) ou da inserção manual dos dados das 

missões de tiro (BRASIL, 2019c). 

O principal objetivo do sistema NAFCOS é o fornecimento de um 

posicionamento preciso aos comandos da missão de tiro. O componente VRU fornece 

informações de direcionamento e navegação para posicionar o veículo na área de 

operações e dados para apontar o tubo na direção-geral de tiro requerida para o 

disparo (BRASIL, 2019c). 

Seus principais componentes são os que se seguem no Quadro 5. 

 

Componente Função 

Radar de Velocidade Inicial - Muzzle 
Velocity Radar (MVR) 

Controla em tempo real os efeitos do 
desgaste do tubo e melhora a precisão do 
tiro. 
As medições do são integradas nos 
processos de cálculo balístico através de 
um algoritmo de previsão.  
O Radar proporciona eficácia desde o 
primeiro tiro, evitando ajustagens 
desnecessárias (ARTILLERY, 2014) 
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Sensor de Movimento do Veículo - 
Vehicle Motion Sensor (VMS) 

Este sensor faz a leitura das distâncias 
percorridas fornecendo ao sistema (VRU) 
a referência de movimentação do obuseiro 
independente da velocidade.  
Proporciona um desempenho ótimo do 
sistema. (ARTILLERY, 2014). 

Unidade de Referência do Veículo - 
Vehicle Reference Unit (VRU) 

É um sistema de navegação inercial  
integrada ao obuseiro que possui um 
receptor GPS.  
Fornece um posicionamento preciso da 
posição durante toda a operação 
(Coordenadas E, N e H).  
Executa toda a navegação necessária e 
possuindo um buscador de norte com a 
precisão de  aproximadamente 1 milésimo 
(ARTILLERY, 2014). 

Tela de Comunicação da Unidade de 
Controle e Computador Tático – “TELA 

DO CP” - Commander's Control and 
Display Unit & Tactical Computer 

(CDU&TC) 

Fornecida ao Chefe de Peça para que este 
realize a pontaria.  
Ainda, inclui um potente processador, o 
qual fornece o controle total e cálculos de 
tiro dentro do sistema (ARTILLERY, 2014). 

Unidade de Tela do Atirador – “TELA DO 
C1”- Gunner's Display Unit (GDU) 

Similar ao do Chefe da Peça, permite o 
acompanhamento da evolução das 
missões de tiro, e permite retificar ou 
ratificar a pontaria do tubo (ARTILLERY, 
2014). 

Unidade de Tela do Motorista – “TELA 
DO MOTORISTA” – Driver’s Display Unit 

(DDU) 

Similar ao do Chefe de Peça, permite 
modelagem dos dados da missão. 
A navegação ocorre de um ponto de 
coordenadas já conhecidas ou com sinal 
inicial de GPS (ARTILLERY, 2014). 

Quadro 3 — Componentes do sistema NAFCOS 
Fonte: Artillery (2014) 
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Figura 5 — O funcionamento do sistema de navegação terrestre integrada em miniatura. 
Fonte: Artillery (2014) 

 

A integração do NAFCOS com a central de tiro da bateria possibilita 

consciência situacional ao CLF, aumentando a precisão dos dados e permitindo maior 

dispersão entre as peças, tendo em vista que cada VBCOAP M109A5+BR tem a 

possibilidade de realizar a pontaria individualmente, dispensando a tradicional 

pontaria centralizada pelo CLF (EBLING, 2018). 

Esta integração teve por base a constituição da bateria do Paladin que prevê o 

Platoon Operation Center (POC), que é responsável por coordenar todas as atividades 

da linha de fogo, incluindo todas as funções de uma central de tiro nível bateria. 

Segundo o manual de campanha estadunidense, FM 3-09.70 — Tactics, Techniques 

for M109A6 Howitzer (Paladin) Operations (USA, 2000), nas baterias podem ser 

empregados dois POC, mantendo o princípio da continuidade do apoio de fogo, 

mesmo com uma unidade de tiro em missão tática de apoio direto a algum elemento 

de manobra, como é apresentado na Figura 6. Cabe ressaltar que, na doutrina da 

artilharia brasileira, a bateria não é empregada fracionada em seções (USA, 2000). 
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Figura 6 — Centro de Operações de Bateria. 
Fonte: USA (2000)  

 

 A transmissão de dados deste novo sistema integrado ao M109A5+BR é 

provida pelo equipamento rádio, Harris Falcon III, que possibilita uma maior dispersão 

entre as peças e, em consequência, uma RPP maior, favorecendo maior proteção 

contra fogos de contrabateria. (ALVES, 2018) 

Em relação ao sistema de comando e controle (C2) a empresa brasileira IMBEL 

ainda integrará o sistema de tiro com os sistemas THALES SOTAS e Rádio Digital 

Falcon III por meio do Sistema GÊNESIS V, Sistema Digital de Artilharia de Campanha 

(SISDAC). Este sistema proporciona os cálculos de elementos de tiro por peça, 

aumentando a precisão do cálculo balístico, resultando em menor tempo para o 

desencadear das Missões de Tiro, favorecendo a entrada e saída de posição com 

maior rapidez e, também, podendo ser utilizado de forma isolada pelas peças de 

artilharia (ALVES, 2018). 

Cabe ressaltar que, durante a realização da pesquisa, os acertos finais para a 

integração da IMBEL, junto com as empresas BAE Systems, e a Kearfott estavam em 

andamento. 

As configurações do Sistema GÊNESIS V por um GAC orgânico das Brigadas 

Blindadas são os seguintes: 

a) 14 terminais de observação e ligação (TOL) – OA (9), O Rec (4), Adj S2 (1) 

b) 6 computadores táticos (COTAT) – O Lig Bda/Btl (5), C Tir/GAC (1) 

c) 4 computadores portáteis de direção de tiro (CPDT) para os CLF 

d) 16 terminais de visualização de peça (TVP) para VBCOAP M109 A5+ BR 
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3.9 O SERVIÇO DA PEÇA DO OBUSEIRO M109A5+BR 

 

 

Ainda não há manual específico sobre o serviço da peça do M109A5+BR, 

porém, durante o período da pesquisa, esteve em fase de aprovação o manual técnico 

EB40-MT-20.XXX — Manual do Operador do Obuseiro Autopropulsado M 109 A3/ M 

109 A5/ M 109 A5+BR, tomando por base o Manual C6-86 (BRASIL, 2003) que trata 

do serviço da peça do material M109A3. 

O Manual de Campanha C6-86 (BRASIL, 2003) dispõe aos CLF e aos CP os 

procedimentos para operar, manutenir e instruir o pessoal, preparando a guarnição 

para atuar de forma coordenada e eficiente. Esta publicação define as funções da 

escola da peça, as técnicas de inspeção e manutenções, dentre outros procedimentos 

técnicos relativos ao M109A3. Ainda, regula as atividades necessárias para o 

desenvolvimento do acionamento da peça, ocupação de posição e o tiro. 

O novo o manual técnico EB40-MT-20.XXX — Manual do Operador do 

Obuseiro Autopropulsado M109 A3/ M 109 A5/ M 109 A5+BR, deve dispor atenção no 

manejo do Obus por parte da guarnição. Também, na linha de fogo, há a presença de 

uma viatura remuniciadora, até então não existente nos Grupos AP. 

O novo Obuseiro M109A5+ BR possui poucas modificações em relação ao 

M109A5 original. Foram incorporados alguns sistemas do M109A6, destacando: 

a) suspensão do M109A6; 

b) trava do tubo comandada remotamente; 

c) radar de boca M93; e 

d) sistema computadorizado de posicionamento do tubo e navegação. 

Pela proposta deste novo manual técnico, baseado no manual técnico norte-

americano TM 9-2350-311-20-2: M109 A3/A3/A4/A5 Maintenance Manua (USA, 

1994c), a guarnição do referido deve ser constituída por um CP, C1, C2, C3, C4, 

Motorista (M1), além do Chefe da Equipe de Munição (CEM), Auxiliar da Equipe de 

Munição (AEM) e Motorista da Viatura Remuniciadora (M2). Cabe ressaltar que as 

funções dos serventes são similares ao da versão A3. A Figura 7 mostra o comparativo 

da guarnição proposta da VBCOAP M10A5+BR com a da versão norte-americana 

mais moderna, o M109A6 Paladin. 
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Figura 7 — Comparativo entre as Guarnições Brasil x EUA. 
Fonte: BRASIL (2019c) 

 

Os obuseiros autopropulsados na versão M109 A3 apresentam como 

armamento principal o conjunto formado por um tubo M185 de 155mm, com os tiros 

realizados pelo mecanismo M35, que usa estopilhas do tipo cartucho. Já nas versões 

M109A5 e +BR, são formados por tubo M284 de 155mm e com o tiro realizado pelo 

mecanismo M49, não sendo necessário estopilhas encartuchadas.  

A blindagem do chassi e da torre oferecem proteção à guarnição contra o 

disparo das armas de calibre leve. 

Ainda, nestes novos modelos são equipados materiais de defesa Química, 

Biológica Radiológica e Nuclear (QBRN) permitindo à tripulação operar em um 

ambiente QBRN. 

O Quadro 6 apresenta as características técnicas deste material: 

 

Principais características da VBCOAP M 109 A5 e A5+BR 

Peso pronto para o combate 24.948 kg 

Comprimento total com tubo 9,17 m 

Altura total com Mtr .50 3,35 m 

Largura total 3,15 m 

Guarnição 06 homens 

Velocidade máxima à frente  56,3 km/h 

Rampa máxima 60% 

Fosso máximo 1,83 m 

Vau máximo 1,07 m 

Capacidade de combustível 503,4 L  

Diâmetro do tubo 155 mm 

Comprimento do tubo 6,09 m 
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Alcance máximo 

(Carga 5 MACS) 22.000 m  
(Carga 5 MACS c/ RAP) 30.000 m  

(Carga 7) 18.000 m  
(Carga 8) 22.000 m  

(Carga 8 com RAP) 30.000 m  

Máxima cadência de tiro 
4 TPM (Cg 1 a 7) nos primeiros 3 min 

4 tiros/min por 3 min  

Cadência normal 
(Cargas 1 - 7) 1 tiro/min  

(Carga 8) 1 tiro/min por 60 min  
1 tiro a cada 3 min subsequente  

Campo de tiro horizontal 6400" 

Campo de tiro vertical - Elevação 75 graus 

Munição- Capacidade (155 mm) 34 tiros 
Quadro 4 — Principais características da VBCOAP M 109 A5 e A5+BR. 
Fonte: BRASIL (2019c) 
 

No trato com as munições, o Brasil adquiriu as VBE Remn M992A2, veículo de 

remuniciamento blindado, que possui um transportador hidráulico para a realização 

da transferência de munição em uma única rodada. 

 

 
Figura 8 — Viatura blindada especial remuniciadora (VBE). 
Fonte: M992 A2 (2019) 

 

 
Figura 9 — Viatura blindada especial remuniciadora (VBE)  
Fonte: M992A2 (2018) 
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 3.10 INSTRUÇÃO DE QUALIFICAÇÃO DO SOLDADO E CABO DE ARTILHARIA  

 

 

O treinamento dos militares da linha de fogo de uma Bateria 155 AP, segue, 

ainda, o defasado Programa-Padrão de Instrução – Qualificação do cabo e do soldado 

de artilharia — PPQ 06/2 (BRASIL, 2001). 

A finalidade do PPQ 06/2 é regular a Fase de Qualificação Individual do 

Soldado, qualificando o combatente a ocupar cargos que correspondem às suas 

funções nas diversas OM. Cabe ressaltar que, por ser de 2001, este programa-padrão 

não acompanhou a evolução tecnológica da artilharia brasileira, carecendo de 

atualização. A qualificação atender aos seguintes pressupostos: 

 

a) tornar o militar capaz de executar, individualmente, as atividades 
diretamente relacionadas às suas funções dentro da guarnição, equipe ou 
grupo;b) tornar o militar capaz de integrar a guarnição, a equipe ou o grupo, 
capacitando-o a realizar as suas atividades funcionais em conjunto com os 
demais integrantes daquelas frações; e c) possibilitar ao militar condições de 
substituir, temporariamente, quaisquer componentes da guarnição, da equipe 
ou do grupo (BRASIL, 2001, p. 9). 

 

Como destaca Dos Anjos (2014) em sua dissertação, o EB, acompanhando a 

evolução tecnológica, principalmente no emprego de simuladores em todas as esferas 

do meio militar, adquiriu um simulador no mesmo pacote da compra dos Obuseiros 

M109A5, com os objetivos de adestrar a tropa, evitar desgastes desnecessários às 

viaturas, economizar combustível, munição e oferecer melhor desempenho aos 

militares quando for empregado no terreno. 

Complementarmente, a Diretoria de Material (D Mat), estuda a possibilidade de 

aquisição do Howitzer Crew Trainer – HCT, simulador de treinamento de guarnição 

da Van Halteren Metaal.  Este simulador conferirá aos militares da guarnição da peça 

mais um meio para adestramento, evitando, desta forma, desgastes desnecessários 

do obuseiro, economizando munição, recursos de manutenção e combustível e 

permitindo melhor eficácia no desempenho dos militares em suas respectivas suas 

funções, na operação da VBCOAP M109 A5 +BR (DOS ANJOS, 2014).  

O referido sistema é composto de um tubo simulado do armamento, de 

munições de manejo para adestramento da equipe de municiadores, de uma estação 

de operação do instrutor e de um controle do sistema e pacote hidráulico (FERREIRA, 

2019, p. 17-28). 

https://tecnodefesa.com.br/m992a2-remuniciador-dos-m109-a5br-novo-blindado-para-o-exercito-brasileiro/
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Figura 10 — Treinador de guarnição da empresa holandesa Van Halteren Metaal 
(Howitzer Crew Trainer – HCT). 
Fonte: Bagira [s.a.] 

 

 

4. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

 

4.1 PESQUISA         

 

 

Após análise de todos os documentos reunidos, este capítulo traz a discussão 

acerca dos resultados obtidos através da aplicação do questionário, disponível no 

Apêndice A, e da revisão de literatura.  

As vantagens oferecidas pela VBCOAP 109A5+BR e a possibilidade de 

alterações no emprego tático, principalmente em relação ao alcance máximo e de uso 

de munições inteligentes, indicam a importância em se ter uma doutrina atualizada, 

para que o emprego da Artilharia de Campanha seja mais eficiente e faça aproveito 

de todas as inovações tecnológicas agregadas pela versão +BR.  

Quanto a aplicação do questionário (APÊNDICE A), o público-alvo e a amostra 

foram limitados, sendo aplicado apenas aos Comandantes de Bia, CLF e CP das OM 

que possuem a VBCOAP 109A5+BR. Alguns militares que já desempenharam função 

direta com o referido material também fizeram parte da amostra. O questionário 

(APÊNDICE A) foi disponibilizado on-line para as unidades que possuem o material 

estudado nesta pesquisa, mas, devido a diversos fatores, vários militares optaram por 

http://www.bagirasys.com4/
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não responder, fazendo com que a pesquisa contasse com um pequeno universo 

amostral, o que não inviabilizou nem reduziu a relevância do trabalho, tendo em vista 

a experiência da amostra participante. 

Como pré-teste, 6 capitães-alunos da EsAO, que já trabalharam com os 

materiais M109 A5 e M109 A5+BR, testaram o questionário com o objetivo de 

identificar possíveis falhas na coleta de dados. Terminada a fase do pré-teste, foram 

realizados ajustes, até chegar à versão, constante no Apêndice A, que foi enviada às 

OM. O período de realização se deu entre os meses de maio e junho do ano de 2021.  

O público alvo do questionário foi composto por Capitães, Oficiais Subalternos 

e Praças, grande parte deles envolvidos no recebimento do Obus M109A5+BR, 

respectivamente nas funções de Comandantes de SU, Linha de Fogo e CP que 

servem atualmente nos 3° GAC AP e 5° GAC AP, unidades detentoras da VBCOAP 

M109 A5 + BR. 

A pesquisa questionou sobre a experiência dos participantes, identificando que 

a maior parte tem de 1 a 2 anos de contato com o M109 A5+BR, sendo que nenhum 

participante tem mais do que 2 anos. Mesmo com o pouco tempo, os militares já 

possuem a experiência necessária para opinar sobre o tema. Os Gráficos de 1 a 4 

mostram estes resultados. 

 

 

Gráfico 1 — Posto/Graduação do participante. 
Fonte: O autor  
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Gráfico 2 — Função desempenhada do participante.  
Fonte: O autor  

 

 

Gráfico 3 — Trabalho direto com o M109 A5+BR. 
Fonte: O autor 

 

 

Gráfico 4 — Tempo em que trabalhou com o M109 A5+BR. 
Fonte: O autor 

 

A amostra foi questionada sobre a forma como está sendo conduzida a 

qualificação da guarnição, considerando os materiais existentes, e também sobre a 
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forma como o Planejamento e a Execução da fase de Adestramento Básico estão 

sendo conduzidos. 

A partir das repostas obtidas, foi possível destacar que: 

a) Quanto ao preparo: os militares responsáveis pela condução da instrução 

estão seguindo o Programa Padrão de qualificação de artilharia (BRASIL,2001),  

adaptando o conhecimento para a luneta específica do obus, e as diretrizes de 

blindados do Comando Militar do Sul (CMS) (BRASIL, 2014a).  

b) Em uma das OM participantes, o soldado do Efetivo Variável recebe a 

instrução de acordo com o Programa-padrão, entretanto, não opera a parte 

tecnológica que o obuseiro possui, realizando o método convencional. Já o soldado 

do Efetivo Profissional, é certificado em sua função para operar todos os sistemas 

tecnológicos disponíveis no Obus M109A5+BR. Apenas os alunos do CFC estão 

sendo formados C1.  

Foi questionado ainda, se o Manual de Campanha C6-86 – Serviço Da Peça 

Do Obuseiro 155mm M109 A3 (BRASIL, 2003) e o PPQ 06/2 — Programa-Padrão de 

Instrução Qualificação do Cabo e do Soldado de Artilharia (BRASIL, 2001), vem sendo 

utilizados no preparo e na qualificação da guarnição do M109 A5+BR e, caso negativo, 

qual a fonte doutrinária estava sendo utilizada. Além de indagar sobre a existência na 

OM de alguma diretriz em vigor do Escalão Superior, orientando a instrução voltada 

para o material em questão, caso positivo, pedia-se para que o militar citasse qual era 

esta diretriz. 

A partir das repostas obtidas destacou-se que: 

a) Todos os participantes informaram que a base doutrinária para o preparo e 

para a qualificação dos militares, estão sendo o PPQ 06/2 (BRASIL, 2001), as 

diretrizes de Blindados do CMS (BRASIL, 2014a) e os manuais estadunidenses: TM 

9-2350-311-20-1 — Chassi (USA, 1994f), TM 9-2350-311-20-2 — Torre (USA,1994c), 

de Apoio Direto e Suporte TM 9-2350-311-34-1 — Chassi (USA, 1994b) e TM 9-2350-

311-34-2 — Torre (USA, 1994a), além de seus respectivos manuais adicionais que, 

no caso do A5+ BR, são chamados “Suplementos”. Também são utilizados os 

manuais de operação do M109A5 e TM 9-2350-311-10 (USA, 1994e) 

Ao final, o questionário perguntava se “Há algum treinamento da guarnição da 

peça do M109A5+BR em simuladores de apoio de fogo que já tenha realizado?” e, 

caso positivo, questionava sobre a forma como estava sendo empregado este 

treinamento. As respostas foram unânimes: até o presente momento, nenhum dos 
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participantes da amostra participou do adestramento de sua guarnição em qualquer 

tipo de simulador de apoio de fogo. 

  

 

4.2 A ARTILHARIA E O PROJETO GÊNESIS 

 

 

 Buscando responder aos questionamentos levantados na fase de formulação 

do problema, a evolução da artilharia autopropulsada brasileira foi apresentada em 

sequência lógica, descrevendo as novas tecnologias agregadas ao Obuseiro M109 

A5+BR, combinadas às ações do EB desde o Subprograma Estratégico - SAC, e como 

a aquisição deste novo MEM facilita o GAC em sua missão de apoiar pelo fogo suas 

Bda Bld. 

Os GAC que receberam o M109 A5+BR são orgânicos de Bda Bld quartanárias, 

ou seja, com 4 Bia O que cumprem as mesmas missões prescritas no Manual C6-140 

— Baterias do Grupo de Artilharia de Campanha: “desencadear com rapidez e 

precisão, os comandos de tiro que lhe são transmitidos pela Central de Tiro do Grupo 

ou que são calculadas pela própria Central de Tiro da Bateria” (BRASIL, 2003).  

Assim, para o cumprimento das missões descritas acima da melhor maneira 

possível, o treinamento da Linha de Fogo de uma Bateria dotada do Obus M109 

A5+BR deve se adequar, a fim de atender as premissas do Subprograma Estratégico  

- SAC em relação à integração da tecnologia nacional implantada no Obus por meio 

do Sistema Gênesis V, que consiste em um SISDAC, que digitaliza desde o pedido 

de tiro do observador avançado (OA), até o tiro da peça propriamente dita.  

O projeto integração Gênesis, que faz parte do Subprograma Estratégico - 

SAC, nasceu da necessidade de modernizar o Subsistema de Artilharia de Direção, 

Planejamento e Coordenação de Apoio de Fogo. Este sistema, dá a artilharia a 

possibilidade de fazer todo o trabalho de direção de tiro e planejamento e coordenação 

de fogos de forma digitalizada. 

 O funcionamento deste sistema consiste: 

a) Na função de Observador Avançado - é utilizado o TOL, terminal pelo qual o 

OA vai inserir os alvos que visualiza no terreno para fazer a seleção dos mesmos, 

resultando no envio ao O Lig dos pedidos de tiro; 
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b) O O lig recebe a localização dos alvos inimigos pelo OA no COTAT. Após, 

são verificadas as coordenadas necessárias com o Comandante do Escalão apoiado, 

para verificar se os alvos serão batidos, por elementos de artilharia ou outros 

elementos de apoio de fogo, culminando no envio das informações à C Tir de Grupo, 

onde se dará continuação aos trabalhos; 

c) Quando o pedido de tiro chega na C Tir, o Adjunto-S3 analisa o alvo e define 

qual a Bia mais capacitada para realizar o tiro, conforme os critérios técnicos e táticos 

da operação. Após esta análise, é remetida ao OA a mensagem resposta, informando 

se o alvo será abatido ou não e de que forma a missão será cumprida, além da missão 

inicial de tiro ao CLF. 

d) O CLF no Sistema Gênesis possui um CPDT. Sua função é receber as 

missões de tiro e selecionar quais peças participarão da referida missão. Logo após, 

os dados da missão são enviados para cada peça, que executará a pontaria e, 

terminada esta atividade, dará o pronto no sistema para que o CLF possa dar 

comando de “Fogo” para cada peça que executará a missão. 

e) Após o CLF enviar a missão de tiro, o CP receberá, dentro do computador 

instalado dentro do obuseiro, TVP, todas as informações pertinentes para a realização 

do tiro e a pontaria, automaticamente, vai para o sistema da peça. Os serventes fazem 

o manuseio da peça deixando a mesma pronta para a execução do tiro. Após a “peça 

pronta”, o CP envia pelo computador o pronto da mesma ao CLF e aguarda o comando 

de “Fogo”. 

 

 
Figura 11 — Sistema Gênesis – GAC (Bda) – exemplo para GAC ternário. 
Fonte: DÜRING, 2019.  
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4.3 COMPARAÇÃO DOS MATERAIS 

 

 

Com a modernização da Artilharia de Campanha brasileira, desde o material 

M108, passando pelo Obus M109A3 e atualmente com a chegada do Obus 

M109A5+BR, foi possível perceber, analisando suas principais características, um 

grande salto na evolução tecnológica e na possibilidade de emprego mais eficiente do 

material. Isso reflete, principalmente, na forma como pode ser adestrada uma 

guarnição de Linha de Fogo e de todos os subsistemas de artilharia para o seu 

emprego. A Figura 12, mostra as principais características dos obuseiros 

autopropulsados brasileiros que dotaram a artilharia de campanha: 

 

 
Figura 12 — Comparativo entre as VBCOAP M109 e M108. 
Fonte: ALVES, 2018 

 

Ao analisar as características para cada material e o treinamento da escola da 

peça e da guarnição, foi observada similaridade na composição do efetivo e suas 

respectivas funções de uma Bia O do Obus M109 A3 e M109 A5+BR. Como ainda 

não há manual específico para as atividades da escola da peça para este novo MEM 

de artilharia e, verificando as características encontradas nos manuais do Exército dos 

Estados Unidos, foi notável que a parte de manuseio do M109 A5+BR pode ser 

treinada de forma bastante similar ao que já é em sua versão anterior. 

O manual estadunidense TM 9-2350-311-20-2 — Maintenance Manual (USA, 

1994c), propõe que a guarnição dos referidos Obuses deve ser constituída por um 

Chefe de Peça (CP), Cabo Apontador (C1), Soldado Atirador (C2), Soldado 

Carregador (C3), Soldado Municiador (C4), Motorista (M1), além do Chefe da Equipe 
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de Munição (CEM), Auxiliar da Equipe de Munição (AEM) e Motorista da Viatura 

Remuniciadora (M2).  

Como a VBCOAP M109 A5+BR é equiparada à versão norte-americana mais 

moderna, o M109A6 Paladin, na Figura 13 é possível observar a comparação entre 

uma guarnição da peça de um M109A5+BR, proposto no manual técnico EB40-MT-

20.XXX — Manual do Operador do Obuseiro Autopropulsado M 109 A3/ M 109 A5/ M 

109 A5+BR (BRASIL, 2019c), tomando por base o Manual C6-86 (BRASIL, 2003), que 

trata do serviço da peça do material M109A3, e o manual FM 3-09.70 — Tactics, 

Techniques for M109A6 Howitzer (Paladin) Operations (USA, 2000), referente ao 

M109 A6 Paladin. 

 

 
Figura 13 — Comparativo entre as Guarnições Brasil x EUA. 
Fonte: BRASIL, 2019c. 

 

 

4.4 O PROGRAMA-PADRÃO PPQ 06/2 – SUGESTÕES DE ATUALIZAÇÃO 

 

 

O treinamento dos serventes da peça é regulamentado pelo Programa-Padrão 

de Instrução-Qualificação do cabo e do soldado de artilharia — PPQ 06/2  (BRASIL, 

2001). Este Programa, normatiza a forma como será a capacitação da guarnição, 

dividindo-as em disciplinas peculiares e definindo as horas de instrução de cada uma, 

como pode ser observado no quadro 7. 
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Quadro 5 — Matérias peculiares da Guarnição da Peça de obuseiro. 
Fonte: Brasil (2001, p. 15)  

 

Nas páginas seguintes do PPQ 06/2 (BRASIL, 2001), são apresentados os 

detalhamentos das matérias, impondo os objetivos individuais de instrução que o 

soldado deverá cumprir (tarefa, condição e padrão mínimo) e uma orientação para a 

interpretação (propostas de objetivos intermediários e assuntos). Desta forma, foi 

possível observar que, mesmo desatualizado, ainda é um documento rico em detalhes 

e parâmetro para os treinamentos de uma Bia O. Porém, não há ainda em suas 

matérias peculiares a parte de simulação do combate, que pode ser realizada pelo 

SIMAF, e o emprego de meios tecnológicos, principalmente utilizando em conjunto 

com o Sistema Gênesis V. 

Com a finalidade de adaptar o referido programa padrão à realidade das OM 

detentoras do obuseiro M109A5+BR, esta pesquisa propôs que na página 15 do PPQ 

06/2 fossem acrescentadas, em forma de “matérias peculiares” e “Horas”, no 

grupamento de instrução “Guarnição da Peça-Obuseiro”, os tópicos conforme quadro 

abaixo: 

 

GRUPAMENTOS DE 
INSTRUÇÃO 

NR MATÉRIAS PECULIARES Horas 

Gu Pç – Obuseiro M109 A5+BR 
(4) 

12 Escola da Peça – Obuseiros 15 

13 Manutenção do Material 32 

17 
Material de Artilharia – 
Obuseiros 

20 
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20 
Munições de Artilharia para 
Obuseiros 

15 

21 
Organização do Terreno e 
Camuflagem do Mat Art 

6 

30 
Trabalhos na Linha de Fogo – 
Obuseiros 

70 (2) 

- 
Trabalhos na Linha de Fogo 
com Sistema Gênesis V – 
Obuseiros (1) 

22 (3) 

- 
Trabalhos no Simulador de 
Apoio de Fogo (1) 

20 (3) 

SOMA 200 (3) 

Legenda 
(1) Inserção de Matérias Peculiares 
(2) Redução de Carga Horária 
(3) Aumento de Carga Horária 
(4) Criação de um novo Grupamento de Instrução específico 

Quadro 6 — Proposta de atualização do PPQ 06/2 
Fonte: O autor 

 

Outra proposta para a atualização do PPQ 06/2 (BRASIL, 2001) é quanto à 

parte “Objetivo Individual de instrução”, onde propõe-se que os objetivos a serem 

passados aos instruendos sejam adaptados à realidade do novo material de artilharia 

M 109 A5+BR. Os quadros abaixo apresentam a proposta de atualização do 

documento nos itens citados. 

 

8. COMUNICAÇÕES NA ARTILHARIA 

OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE INSTRUÇÃO (OII) 

 TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO MÍNIMO 

Q-
405 
(AC) 

- Conhecer o 
emprego do Sistema 
Genesis V para os 

trabalhos de 
comunicações. 

- Apresentado, ao militar, o 
funcionamento e as 

capacidades do Sistema 
Gênesis V na Artilharia. 

- O militar deverá 
identificar os 

componentes do Sistema 
Gênesis V e suas 

possibilidades. 

Q-
406 
(OP) 

- Transmitir e 
receber 
mensagens de tiro 
utilizando o Sistema 
Gênesis V. 

- O militar será colocado 
como 
operador de um Computador 
Tático. 
- Os dados para a 
transmissão por parte do 
militar serão fornecidas pelo 
instrutor à medida que a 
missão for se desenvolvendo. 
(BRASIL,2001) 

- A tarefa será 
considerada 
correta se o militar 
obedecer às regras de 
utilização do computador 
durante a missão de tiro. 

Quadro 7 — Proposta de atualização do PPQ 06/2 
Fonte: O autor. 
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17. MATERIAL DE ARTILHARIA - OBUSEIROS 

OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE INSTRUÇÃO (OII) 

 TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO MÍNIMO 

Q-
417 
(AC) 

- Identificar e 
descrever 
sumariamente 
o funcionamento do 
mecanismo do 
Sistema Gênesis V e 
NAFCOS. 
(Material AP 155 
+BR) 

- Apresentado, ao militar, um 
obuseiro AP 155mm +BR e 
suas possibilidades. 

O militar deverá dar a 
noção correta dos 
sistemas componentes 
do Obuseiro. 

Q-
418 
(OP) 

- Operar o Sistema 
Gênesis V e 
NAFCOS 
(Material AP 155 
+BR) 

- Apresentado, ao militar, um 
obuseiro 155 AP+BR com 
seus referidos Sistemas 
Internos. 

- O militar deverá operar, 
corretamente, o conjunto 
de Sistemas. 

Quadro 8 — Proposta de atualização do PPQ 06/2 
Fonte: O autor 

 

20. MUNIÇÕES DE ARTILHARIA PARA OBUSEIROS 

OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE INSTRUÇÃO (OII) 

 TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO MÍNIMO 

Q-
412 
(HT) 

- - Realizar o 
remuniciamento do 
Obuseiro 
M109A5/A5+BR  
utilizando a VBE 
Remn M992A2 

- Apresentado, ao militar, a 
VBE Remn M992A2 e suas 
possibildiades. 

Cada militar deverá 
proceder, 
corretamente, com 
relação ao embarque da 
munição, arrumação na 
viatura Remn M992A2 e 
o remuniciamento na 
posição da peça de 
acordo com as normas 
existentes. (BRASIL, 
2001) 

Quadro 9 — Proposta de atualização do PPQ 06/2 
Fonte: O autor 

 
22. SUPRIMENTO - CLASSE V (MUNIÇÃO) 

OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE INSTRUÇÃO (OII) 
 TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO MÍNIMO 

Q-
409 
(HT) 

- - Realizar o 
remuniciamento do 
Obuseiro 
M109A5/A5+BR  
utilizando a VBE 
Remn M992A2 

- Apresentado, ao militar, a 
VBE Remn M992A2 e suas 
possibilidades. 

Cada militar deverá 
proceder, 

corretamente, com 
relação ao embarque da 
munição, arrumação na 
viatura Remn M992A2 e 

o remuniciamento na 
posição da peça de 

acordo com as normas 
existentes. 

Quadro 10 — Proposta de atualização do PPQ 06/2 
Fonte: O autor 
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24. TÉCNICA DE TIRO DA ARTILHARIA - OBUSEIROS 

OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE INSTRUÇÃO (OII) 
 TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO MÍNIMO 

Q-
421 
 

- Simular os 
trabalhos de técnica 
de tiro do obuseiro 
por meio do 
Simulador de Apoio 
de Fogo. 
(GALLERT,2019) 

- Realizando a simulação de 
missões de tiro por meios dos 
processos tradicionais e 
computadorizados. 

- O militar deverá 
executar as tarefas de 
uma missão de tiro por 
meio da simulação. 
(GALLERT,2019) 

Quadro 11 — Proposta de atualização do PPQ 06/2 
Fonte: O autor 

 

30. TRABALHOS NA LINHA DE FOGO - OBUSEIROS 
OBJETIVOS INDIVIDUAIS DE INSTRUÇÃO (OII) 

 TAREFA CONDIÇÃO PADRÃO MÍNIMO 
Q-
421 
 

- Simular os 
trabalhos de linha de 
fogo do obuseiro por 
meio do Simulador 
de Apoio de Fogo. 

- Realizando a simulação dos 
trabalhos de linha de fogo e 
simulação de missões de tiro 
através do manuseio do 
obuseiro e das munições.  

- O militar deverá 
executar as tarefas de 
uma missão de tiro por 
meio da simulação. 

Quadro 12 — Proposta de atualização do PPQ 06/2 
Fonte: O autor 

 

 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

 

Com a aquisição do novo MEM de Artilharia no EB, a VBCOAP 1099 A5+BR, 

é de suma importância que a doutrina brasileira esteja alinhada com a crescente 

evolução tecnológica deste material que dota os GAC das Bda Bld. A capacidade de 

apoio de fogo do M109A5+BR e suas possibilidades de operar com sistemas 

informatizados, coloca a artilharia brasileira em um patamar próximo aos mais 

modernos sistemas de artilharia do mundo.  

A guarnição do obuseiro é composta por seis homens, sendo cinco serventes 

e mais um motorista do carro. Com a capacidade de empregar diferentes tipos de 

munição, até mesmo as inteligentes, este novo obuseiro possui alcance máximo de 

22km podendo ter seu alcance estendido para 30km com o emprego da munição RAP. 

As características da VBCOAP M109A5+BR permitem o cumprimento da 

missão de apoiar os elementos de manobra pelo fogo sobre posições avançadas do 

inimigo, realizando fogos de contrabateria e dando profundidade ao combate.  
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O PPQ 06/2 (BRASIL, 2001), principal bibliografia para adestramento e 

treinamento dos militares da guarnição da peça, deve acompanhar a evolução da 

doutrina e tecnologia da artilharia, pois este importante documento exerce a função 

de capacitação detalhada dos Objetivos de Instrução e matérias essenciais para que 

os militares cumpram sua missão. 

Assim, as várias tecnologias agregadas ao material M109A5+BR, como o 

Sistema Gênesis V, o sistema de navegação e controle NAFCOS, em conjunto com 

os trabalhos nos Simuladores de Apoio de Fogo (SIMAF) e Howitzer Crew Trainer – 

HCT O SIMAF, podem ser acrescidos ao PPQ no preparo e treinamento da Guarnição 

da Peça e da Linha de Fogo como um todo. Estas tecnologias e simuladores tendem 

a aperfeiçoar o treinamento deixando, de forma mais econômica, a possibilidade de 

se executar missões mais próximas com a realidade do combate. 

Como conclusão, o PPQ 06/2 (BRASIL, 2001) ainda pode ser considerado 

excelente base doutrinária pra o treinamento e adestramento de uma guarnição da 

linha de fogo e trabalho junto com os Simuladores de Apoio de Fogo. Com as 

alterações aqui propostas o preparo pode ser conduzido de forma mais eficiente, 

melhorando a capacitação da tropa como um todo. 

 
__________________________ 
Mário Sérgio Villela Machado 

Capitão de Artilharia  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 

 

 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Art Mário Sérgio Villela Machado, cujo tema é LINHA DE FOGO DE 

UMA BATERIA M109 A5 + BR: UMA PROPOSTA DE SERVIÇO DA PEÇA, COM 

FOCO NO TREINAMENTO DA GUARNIÇÃO. Pretende-se, por meio da compilação 

dos dados coletados, analisar a necessidade de propor um plano de treinamento 

específico para a operação do Obuseiro M109A5+BR, com foco no serviço da peça, 

contribuindo com os estudos a serem desenvolvidos para a revisão do Manual C6-86 

ou, se for o caso, a elaboração de um manual específico para este novo material de 

artilharia, assim como a atualização do Programa-Padrão do Soldado de Artilharia. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi 

selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 

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

A experiência profissional do senhor contribuirá nos estudos referentes às 

normas e os procedimentos que constituirão, por certo, objeto das publicações 

doutrinárias que nortearão o preparo e emprego da Força Terrestre. Será muito 

importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões 

a respeito do tema e do problema. 

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

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Mário Sérgio Villela Machado (Capitão de Artilharia – AMAN 2011) 

Celular: (61) 98301-1390 

E-mail: mariosvm@gmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual seu posto/graduação atual? 

(  ) Cap (  ) 1ºTen ( ) 2ºTen (  ) Asp (  ) 2ºSgt (  ) 3º Sgt 

 

2. Qual a função desempenhada ou que já desempenhou pelo senhor na 

Bateria de Obuses? 

(  ) Cmt Bia O 
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(  ) CLF 

(  ) Aux CLF 

(  ) Chefe de Peça 

 

3. Sua Organização Militar (OM) possui o Obuseiro Autopropulsado 

M109A5+BR? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

4. Já trabalhou diretamente com o Obuseiro Autopropulsado M109A5+BR em 

sua OM ou em alguma outra OM em que já tenha servido? 

(  ) Sim 

(  ) Não 

 

5. De acordo com a resposta do item anterior, caso a resposta tenha sido 

“sim”, por quanto tempo? 

(  ) 0 a 2 anos 

(  ) 2 a 4 anos 

(  ) mais de 4 anos 

 

ASPECTOS TÉCNICOS DA VBCOAP M109A5+BR 

 

6. Quantos Obuseiros M109A5+BR a OM recebeu? 

 

7. Como está distribuído o material? 

 

8. Qual a disponibilidade do material quantitativamente? 

 

9. Em caso de indisponibilidade, qual a causa principal? 

 

10. A OM possui dotação de munição prevista para a formação e adestramento 

da guarnição da Peça? 

 

11. A OM já realizou tiro real com o material? 
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(  ) Sim 

(  ) Não 

 

INSTRUÇÃO DA TROPA 

 

12. Como está sendo conduzida a qualificação da guarnição, considerando os 

manuais de campanha existentes, cadernos de instrução ou outras diretrizes em 

vigor? 

 

13. O Manual de Campanha C6-86 – SERVIÇO DA PEÇA DO OBUSEIRO 

155mm M109 A3, de 2003, e o PPQ 06/2 Programa-Padrão De Instrução Qualificação 

Do Cabo e Do Soldado De Artilharia têm sido utilizados no preparo e na qualificação 

da guarnição do M109 A5+BR? Caso negativo, qual a fonte doutrinária utilizada 

(diretrizes, normas outras publicações etc) 

 

14. Existe na OM alguma diretriz em vigor do Escalão Superior orientando a 

instrução voltada para o material em questão? 

 

15. Como está sendo planejado o Planejamento e a Execução da fase de 

Adestramento Básico? 

 

FECHAMENTO 

 

16. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente 

estudo? 

 

 

Obrigado pela participação. 


