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ESTUDO SOBRE AS POSSIBILIDADES DE EMPREGO DO OBUSEIRO M777 

NO APOIO DE FOGO DA ARTILHARIA DA DIVISÃO DE EXÉRCITO NAS 

OPERAÇÕES DE DEFESA  

IGOR KURZ SCHWANTZ 

 

Resumo: A velocidade e a profundidade das ações no combate moderno evolu-

íram de tal maneira que exige o emprego de armamentos mais flexíveis, com 

maior alcance e informatização, levando a necessidade da aquisição de novas 

tecnologias para fazer com que o apoio de fogo seja suficiente em cada momento 

solicitado no campo de batalha, ao mesmo tempo que possa ser coordenado em 

uma velocidade que não atrapalhe a operação ou cause fratricídio. Nesse con-

texto, a BAE Systems desenvolveu o Obuseiro M777, um material mais leve, de 

maior alcance e precisão, contando com certa tecnologia no seu emprego. Sem 

do assim, foi verificada a adequabilidade de emprego do Obuseiro M777 como 

solução para as novas demandas de apoio de fogo e a sua coordenação nas 

Operações de Defesa realizadas por uma Divisão do Exército Brasileiro. 

 

PALAVRAS-CHAVE: Apoio de fogo, Obuseiro M777, Operações de Defesa. 

  



ESTUDIO SOBRE LAS POSIBILIDADES DE EMPLEO DEL OBUSEIRO M777 

EN EL APOYO DE FUEGO DE ARTILLERÍA DE LA DIVISIÓN DE EJÉRCITO 

EN LAS OPERACIONES DE DEFENSA 

 

IGOR KURZ SCHWANTZ 

 

Resumen: La velocidad y la profundidad de las acciones en el combate moderno 

ha evolucionado de tal manera que exige el empleo de armamentos más flexi-

bles, con mayor alcance e informatización, levando a la necesidad de la adquisi-

ción de nuevas tecnologías para hacer con que el apoyo de fuego sea suficiente 

en cada momento que sea solicitado en el campo de Batalla, a mesmo tempo 

que pueda ser coordenado en una velocidad que no estorba la operación o cause 

fratricidio. En ese contexto, la BAE Systems ha desarrollado el Obuseiro M777, 

un material más leve, de más grande alcance y precisión, contando con cierta 

tecnología en su empleo. Se verificó entonces la adecuación del empleo del Obu-

seiro M777 como solución para las nuevas demandas de apoyo de fuego y su 

coordinación en las Operaciones de Defensa que se realizan por una División 

del Ejército Brasileño. 

 

 

PALABRAS CLAVE: Apoyo de fuego, Obuseiro M777, Operaciones de De-
fensa. 
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1 INTRODUÇÃO 

Da época da fabricação do Obuseiro 155mm M114 Autorebocado (AR), ar-

mamento empregado pela Artilharia da Divisão do Exército Brasileiro, até os dias 

atuais, a velocidade e a profundidade das ações no combate evoluiu de tal ma-

neira que exige o emprego de armamentos mais flexíveis, com maior alcance e 

informatização, caso contrário não conseguem mais acompanhar o que se passa 

no combate de forma plena.  

Além disso, doutrinariamente, algumas Brigadas do Exército Brasileiro pos-

suem como material orgânico de seu Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) o 

material 155mm. Não é possível, então, a Artilharia da Divisão aprofundar os 

fogos daqueles GAC, se o material empregado tem alcance similar. 

Destes problemas técnicos, que mais adiante influenciam na parte tática da 

coordenação da operação, surgiu a necessidade da aquisição de novas tecnolo-

gias para fazer com que o apoio de fogo seja suficiente em cada momento soli-

citado no campo de batalha, ao mesmo tempo que possa ser coordenado em 

uma velocidade que não atrapalhe a operação ou cause fratricídio. 

Ao mesmo tempo, diversas empresas de materiais bélicos pelo mundo se 

empenham para criar obuseiros de maior alcance e com mais tecnologia embar-

cada. Um exemplo é a BAE Systems, empresa inglesa que desenvolveu o Obu-

seiro M777, com alcance consideravelmente maior e com alta tecnologia para 

agilizar sua operação. 

Destas considerações, chegamos ao problema central deste trabalho: qual 

a adequabilidade de emprego do Obuseiro M777 como solução para as novas 

demandas de apoio de fogo e a sua coordenação nas Operações de Defesa 

realizadas por uma Divisão do Exército Brasileiro? 

 

1.1 OBJETIVO 

A missão precípua da antiga Artilharia Divisionária e atual Artilharia da Di-

visão de Exército é “aprofundar o combate e aumentar o apoio de fogo proporci-

onado pelos grupos orgânicos das brigadas” (BRASIL, 1997). 
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Considerando esta missão de apoio de fogo nas Operações de Defesa no 

Exército Brasileiro, segundo a Doutrina Militar Terrestre, será exposto neste tra-

balho o que foi verificado nas pesquisas quanto à eficiência da utilização do 

M777 e o que ele poderia superar o Obuseiro 155mm M114 AR, atualmente em-

pregado pela Artilharia da Divisão de Exército. 

Face aos problemas observados entre a capacidade atual de apoio de fogo 

e sua coordenação com a manobra feita pela Artilharia de Campanha da Divisão 

de Exército, foram levantados os seguintes objetivos que delimitarão o tema para 

um estudo mais objetivo: 

a) Pesquisar como a doutrina atual prevê o emprego da Artilharia de Cam-

panha em uma Operação de Defesa no Exército Brasileiro; 

b) Pesquisar como se desenvolve cada fase de uma Operação de Defesa 

no Exército Brasileiro; 

c) Pesquisar as necessidades de apoio de fogo em cada fase das Opera-

ções de Defesa, com enfoque no apoio de fogo proporcionado pela Artilharia de 

Divisão de Exército; 

d) Pesquisar as características técnicas do Obuseiro 155mm M114 AR; 

e) Pesquisar as características técnicas do Obuseiro 155mm M777; e 

f) Levantar as vantagens da utilização do Obuseiro M777 no apoio de fogo 

da Artilharia da Divisão de Exército nas Operações de Defesa de Área. 
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2 METODOLOGIA 

 

Para atingir os objetivos do trabalho será feita uma ampla pesquisa biblio-

gráfica acerca da doutrina de emprego da Artilharia de Campanha nas Opera-

ções de Defesa do Exército Brasileiro. Essa pesquisa será feita nos diversos 

manuais de campanha, em vigor, que tratam do assunto. 

Num segundo momento será pesquisado, principalmente por meio da rede 

mundial de computadores, todos os dados disponíveis acerca do Obuseiro M777 

e compará-lo com o material atualmente empregado, o Obuseiro M114. 

Por fim, será feito um estudo sobre as possibilidades de emprego do Obu-

seiro M777 no apoio de fogo da Artilharia da Divisão de Exército nas Operações 

de Defesa. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

3.1 OPERAÇÕES DE DEFESA 

As Operações Defensivas (Op Def) são operações terrestres realizadas, 

normalmente, sob condições adversas, com inferioridade de meios ou limitada 

liberdade de ação, em se procura utilizar integralmente o terreno e as capacida-

des disponíveis para impedir, resistir ou destruir um ataque inimigo, inflingindo-

lhe o máximo de desgaste e desorganização, buscando criar condições favorá-

veis para a retomada da ofensiva (BRASIL, 2014). 

Segundo o Manual de Fundamentos EB20-MF-10.103 Operações, exis-

tem dois tipos de Op Def: defesa em posição e movimento retrógrado, Figura 1 

- Operações Defensivas (BRASIL, 2014).  

Na Defesa em Posição, uma força procura contrapor-se à força inimiga 

atacante numa área organizada em largura e profundidade e ocupada, total ou 

parcialmente, por todos os meios disponíveis, com a finalidade de dificultar ou 

deter a progressão do atacante, em profundidade, impedindo o seu acesso a 

uma determinada área; aproveitar todas as oportunidades que se lhe apresen-

tem para desorganizar, desgastar ou destruir as forças inimigas e assegurar con-

dições favoráveis para o desencadeamento de uma ação ofensiva. Normalmente 

é realizada por uma Divisão de Exército com um número e composição variável 

de Brigadas (BRASIL, 2014). 

O Movimento Retrógrado é qualquer movimento tático organizado de 

uma força terrestre, para a retaguarda ou para longe do inimigo, seja forçado por 

este, seja executado voluntariamente, como parte de um esquema geral de ma-

nobra, quando uma vantagem marcante possa ser obtida. Visa a preservar a 

integridade de uma força, a fim de que, em uma ocasião futura, a ofensiva seja 

retomada. Tem como principais finalidades inquietar, exaurir e retardar o inimigo, 

inflingindo-lhe o máximo de baixas, conduzir o inimigo a uma situação desfavo-

rável, evitar o combate sob condições desfavoráveis e ganhar tempo, sem se 

engajar decisivamente em combate. Normalmente é realizada por uma Brigada 

de Cavalaria Mecanizada (BRASIL, 2014). 
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Figura 1 - Operações Defensivas (BRASIL, 2014) 

A defesa é escalonada em três áreas: área de segurança, área de defesa 

avançada e área de reserva, Figura 2 - Áreas de defesa (BRASIL, 2017). A Força 

de Cobertura1 (F Cob) realiza o movimento retrógrado, enquanto a tropa que 

realiza a defesa em posição mobilia do Posto Avançado Geral2 (PAG) para a 

retaguarda. A força em PAG também atua como F Cob da defesa.  

                                            
1 Força de Cobertura – normalmente uma Grande Unidade que realiza o Movimento Retrógrado 
a frente da posição defensiva (P Def). 
2 Posto Avançado Geral - tropa desdobrada a frente da P Def com intuito de dar o alerta da 
aproximação das tropas inimigas. 
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Figura 2 - Áreas de defesa (BRASIL, 2017) 

 

3.2 A ARTILHARIA DE CAMPANHA 

Segundo o Manual C6-1: Emprego da Artilharia de Campanha (BRASIL, 

1997), a mesma tem por missão apoiar a força pelo fogo, destruindo ou neutra-

lizando os alvos que ameacem o êxito da operação, realizando as seguintes 

ações: 1) apoiar os elementos de manobra com fogos sobre os escalões avan-

çados do inimigo; 2) realizar fogos de contrabateria dentro do alcance de suas 
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armas e 3) dar profundidade ao combate, pela aplicação de fogos sobre instala-

ções de comando, logísticas e de comunicações, sobre reservas e outros alvos 

situados na zona de ação da força. 

O Manual EB60-ME-12.360 Grupo de Artilharia de Campanha nas Ope-

rações de Guerra (BRASIL, 2017) cita que o GAC é um dos meios de apoio de 

fogo utilizados para proporcionar volume e potência de fogo ao comando, nos 

momentos e locais necessários à manobra, deve ostentar as seguintes caracte-

rísticas: 

a) ser capaz de mudar de posição com grande frequência; 

b) possuir grande alcance, rapidez, precisão, cadência de tiro e letalidade; 

c) realizar a saturação de área, mediante o emprego de lançadores múlti-

plos; 

d) ter a capacidade de realizar a busca de alvos a grandes profundidades 

e de modo integrado entre os diversos escalões e meios; 

e) ter a possibilidade de localizar nossas posições de tiro e os alvos inimi-

gos de imediato e com precisão; 

f) ter a capacidade de estabelecer as ligações em todos os escalões e 

coordenar, de modo eficaz, os fogos aéreos, de artilharia e morteiros; 

g) calcular missões de tiro com máxima precisão, rapidez e munição ade-

quada; 

h) valer-se, nas ligações, dos meios informatizados; 

i) possuir comunicações baseadas no sistema rádio; e 

j) privilegiar os princípios de massa e centralização. 

As atividades e tarefas da função de combate Fogos são norteadas pelos 

princípios da precisão, da adequabilidade, da sincronização, da presteza e da 

atuação em rede. 

O GAC, como parte integrante dessa função de combate, também deve 

observar as seguintes características elencadas no Manual de Campanha EB20-

MC-10.206 Fogos (BRASIL, 2015): 

a) operação sob quaisquer condições meteorológicas; 

b) precisão de fogos; 

c) flexibilidade de emprego; 

d) aplicação conjunta; e 

e) integração e coordenação do espaço aéreo. 
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Os GAC são compostos por um Comando, uma Bateria de Comando e três 

Baterias de Obuses, Figura 3 - GAC ternário (BRASIL, 2017). 

 

Figura 3 - GAC ternário (BRASIL, 2017) 

No caso dos GAC orgânicos de Brigada Blindada e de Brigada de Infantaria 

Mecanizada, a constituição é alterada, com o acréscimo de uma Bateria de Obu-

ses (Bia O) ao organograma normal do GAC, Figura 4 - GAC quaternário (BRA-

SIL, 2017). 
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Figura 4 - GAC quaternário (BRASIL, 2017) 

Um GAC tem seu emprego definido pelas missões táticas previstas no Ma-

nual de Campanha EMPREGO DA ARTILHARIA DE CAMPANHA (C6-1). 

No escalão Divisão de Exército (DE), as missões táticas atribuídas ao GAC 

são de Ação de Conjunto para desencadeamento de fogos em proveito da Divi-

são como um todo. 

Quando o objetivo for apoiar a Divisão, simultaneamente com o reforço dos 

fogos da artilharia de escalões subordinados, a missão atribuída será de Ação 

de Conjunto e Reforço de Fogos. 

No caso de apenas reforçar os fogos de artilharia do escalão subordinado, 

é utilizada a missão de Reforço de Fogos. 

Finalmente, em ocasiões eventuais, uma Unidade de Artilharia de Campa-

nha pode ser empregada, pela DE, com a missão de Apoio Direto a determinado 

elemento de manobra que não disponha de artilharia orgânica. 

Para os GAC orgânicos de Brigada atribui-se a missão tática de Apoio Ge-

ral  para empregar os fogos, tanto em apoio aos elementos de manobra de pri-

meiro escalão, como também no ataque aos alvos que interessam à Brigada 

como um todo, proporcionando a esta apoio de fogo contínuo e cerrado. 
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Para isso, o GAC é normalmente empregado com suas Bia O centralizadas, 

por ser esta a situação que permite a melhor aplicação da massa de fogos sobre 

os diversos alvos, característica essencial do apoio de artilharia. Quando, entre-

tanto, a natureza da operação ou a manobra da força o exigir, é possível o em-

prego da Bia O isoladamente. 

Ainda no Manual C6-1: Emprego da Artilharia de Campanha (BRASIL, 

1997) é citado que para cumprir sua missão a Artilharia de Campanha se subdi-

vide nos seguintes subsistemas:  

a) linha de fogo, 

b) observação, 

c) busca de alvos, 

d) topografia, 

e) meteorologia, 

f) comunicações, 

g) logística e 

h) direção e coordenação. 

Quanto ao tipo classifica-se em:  

a) artilharia de tubo e  

b) mísseis e foguetes (Figura 5 - Artilharia de Foguetes).  

 

Figura 5 - Artilharia de Foguetes (Global Security, 2016) 
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Quanto ao calibre classifica-se em:  

a) Leves – até 120mm (Figura 6 - Obuseiro leve Oto Melara 105mm) 

b) Médios – de 121 a 160mm 

c) Pesados – de 161 a 210mm 

d) Muito pesados – acima de 211mm 

 

 

Figura 6 - Obuseiro leve Oto Melara 105mm (Área Militar) 

Quanto ao transporte classifica-se em: 

a) Auto rebocada (AR) 

b) Auto propulsada (AP) 

Pode ainda ser helitransportada (por helicóptero) ou aerotransportada (por 

avião). 

Para o nosso estudo, as principais possibilidades da artilharia são: 

a) deslocar rapidamente os fogos de suas armas em largura e profun-

didade sem necessidade de mudança de posição; 

b) emassar seus fogos sobre um ou mais alvos; 

c) deslocar-se com rapidez; 

d) concentrar maior poder de fogo em partes mais importantes da 

frente; 
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e) executar tiros precisos com o tipo de munição adequado, sob quais-

quer condições de visibilidade, atmosférica e de terreno; 

f) realizar tiros precisos sem ajustagem; 

g) realizar tiros sobre alvos desenfiados; 

h) destruir alvos-ponto; 

i) executar tanto o tiro indireto como o direto; 

j) realizar a busca de alvos; e 

k) proporcionar a iluminação do campo de batalha. 

Suas principais limitações são:  

a) vulnerabilidade à ação aérea do inimigo, particularmente durante 

os deslocamentos, 

b) necessidade de grande quantidade de munição, 

c) necessidade de regulação para obter precisão máxima, o que po-

derá sacrificar a surpresa, 

d) redução do apoio de fogo durante as mudanças de posição, e 

e) vulnerabilidade em face dos modernos meios de busca de alvos, 

obrigando a constante mudança de posição. 

Quanto aos níveis de comando ou escalões é dividida em: 

a) Bateria de Obuses – composta por 06 obuseiros; 

b) Grupo de Artilharia de Campanha – composto por 3 ou 4 Bia O; 

c) Agrupamento - Grupo – composto por 02 GAC; 

d) Agrupamento de Artilharia - composto por um número variável de 

GAC; 

e) Artilharia Divisionária - composto por um número variável de GAC; 

f) Artilharia de Exército3 - composto por um número variável de Agru-

pamento de Artilharia. 

 

3.2.1 Contrabateria 

São procedimentos necessários para localizar, identificar e atacar posi-

ções de artilharia de tubo, de mísseis, de foguetes e de morteiros inimigos. A 

neutralização dos meios de apoio de fogo indiretos do inimigo constitui uma mis-

são importante da artilharia de campanha. Os fogos de contrabateria, oportuna 

                                            
3 Será substituída pelo Comando de Artilharia do Exército. 
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e eficazmente executados, apresentam uma substancial contribuição para o 

cumprimento da missão da força apoiada (BRASIL, 1997). 

O mais alto escalão de artilharia, normalmente a do Grande Comando 

Operativo, pelas características de seus meios de busca de alvos e de apoio de 

fogo, é o escalão mais apto para coordenar as atividades de contrabateria, evi-

tando duplicidade de esforços e possibilitando maior eficiência desses fogos.  

Nas operações defensivas podem ser desencadeados programas de con-

trabateria na iminência do ataque inimigo, como parte de uma contrapreparação, 

quando o inimigo executar uma preparação ou uma intensificação de fogos antes 

de seu ataque e durante o ataque inimigo, quando nossas armas de tiro tenso 

estão sendo batidas eficientemente pela artilharia e pelos morteiros inimigos. 

 

3.2.2 A Artilharia da Divisão de Exército 

A Artilharia da Divisão de Exército tem por missão aprofundar o combate 

e aumentar o apoio de fogo proporcionado pelos grupos orgânicos das brigadas. 

Os fogos devem ser desencadeados sobre alvos, que situados além do alcance 

da artilharia das brigadas, ainda ameaçam os elementos de primeiro escalão. 

Seus alvos devem ser o comando e o apoio logístico do inimigo, além de restrin-

gir o seu movimento (BRASIL, 1998). 

 A contrabateria também é de responsabilidade da Artilharia da Divisão de 

Exército e visa obter a superioridade sobre a artilharia inimiga. 

 Para cumprir essas missões a Artilharia da Divisão de Exército conta com 

seus grupos de calibre médio e com a artilharia de foguetes. Sua composição é 

modular e adequada ao tipo de operação que será realizada. Na Figura 7 - Arti-

lharia da Divisão de Exército (BRASIL, 1998), temos um exemplo de composi-

ção. 

 A defesa antiaérea e a busca de alvos também são de responsabilidade 

da Artilharia da Divisão de Exército. 
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Figura 7 - Artilharia da Divisão de Exército (BRASIL, 1998) 

 

3.3 A ARTILHARIA DE CAMPANHA EM UMA OPERAÇÃO DE DEFESA 

O emprego da Artilharia cresce de importância na defensiva por ser o 

único meio capaz de atuar contra o inimigo a grande distância da posição, a 

qualquer momento, de dia ou de noite, sob quaisquer condições meteorológicas 

e com uma permanência que não se pode exigir do apoio aéreo. A Artilharia de 

Campanha deve ter condições de apoiar todas as fases do combate defensivo, 

desde as ações das forças de segurança, até o combate no interior da posição 

(BRASIL, 1997). 

 Dentre os tipos de Op Def citadas, defesa em posição e movimento retró-

grado, focaremos nosso estudo na primeira, tendo em vista que a força que re-

aliza um movimento retrógrado deve ser dotada de Unidades de Artilharia que 

possuam um elevado grau de mobilidade, sendo, de preferência, autopropulsa-

das, tendo em vista as características peculiares a esse tipo de operação. O 

Obuseiro M777, por não ser autopropulsado, não seria o mais apto a este tipo 

de Op Def. 
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3.3.1 Defesa em posição 

 Na defesa em posição são realizados os fogos defensivos que são desen-

cadeados antes da tomada do dispositivo de ataque pelo inimigo, na contrapre-

paração, durante o ataque inimigo e durante os contra-ataques. 

Antes da tomada do dispositivo de ataque pelo inimigo, são desencadea-

dos os fogos de interdição e os fogos em apoio às forças de segurança, com-

posto pela F Cob e pelo PAG, visando a retardar e desorganizar a aproximação 

do inimigo. 

A contrapreparação é lançada imediatamente antes do início do ataque 

inimigo e destina-se a desorganizar o dispositivo de ataque e os seus sistemas 

de comando, de comunicações e de observação, reduzir a eficiência da sua pre-

paração de artilharia e quebrar o seu espírito ofensivo. 

Durante o ataque inimigo os fogos são desencadeados para destruir suas 

formações de ataque, para barrar e repelir o assalto e para limitar sua penetra-

ção. 

Durante os contra-ataques os fogos de apoio são executados visando a 

destruição do inimigo no interior da penetração e à interdição da aproximação de 

reforços (BRASIL, 1997). 

 

3.4 ATUAÇÃO DA ARTILHARIA DURANTE O COMBATE NA DEFESA DE 

ÁREA 

O Manual de Emprego cita que a artilharia, na defesa de uma posição, 

tem comumente dois dispositivos4: (a) dispositivo provisório; e (b) dispositivo de 

defesa. 

 O dispositivo provisório visa apoiar as ações no PAG e deve ocupar as 

posições a frente da Área de Defesa Avançada (ADA) As posições a serem ocu-

padas são: (1) provisória, visando bater o inimigo desde o mais longe possível, 

(2) inicial, que devem apoiar as ações no PAG e bater as áreas de desdobra-

mento do ataque inimigo e (3) manobra, posições mais a retaguarda das iniciais, 

visando manter a continuidade do apoio de fogo até o retraimento das forças do 

PAG para a ADA. 

                                            
4 Chama-se dispositivo a articulação de forças no terreno, com uma determinada finalidade tática. 
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No dispositivo de defesa a Artilharia deve bater toda a frente do Limite 

Anterior da Área de Defesa Avançada (LAADA), bem como no interior da mesma, 

garantindo apoio em profundidade. As posições deste dispositivo são as mes-

mas do dispositivo provisório: (1) provisória, visando bater o inimigo desde o 

mais longe possível, (2) inicial, para apoiar os primeiros elementos mais avan-

çados em contato com o inimigo e seus núcleos de aprofundamento e (3) mano-

bra, posições mais a retaguarda das iniciais, visando manter a continuidade do 

apoio de fogo, caso o inimigo avance sobre a ADA. 

A Artilharia, durante as diversas fases do combate defensivo, atua da se-

guinte forma: 

1ª Fase: apoio às forças na área de segurança 

 Esta fase inicia-se quando o inimigo entra no alcance do material de arti-

lharia desdobrado e vai até o acolhimento da força do PAG. Os fogos, nesse 

momento, visam obrigar o inimigo a desdobrar-se prematuramente, retardando-

o. Normalmente, é empregada uma Bateria de Obuses na posição provisória 

para esta missão. 

2ª Fase: na iminência do ataque inimigo 

 Esta fase vai da montagem do dispositivo de ataque inimigo até o início 

do ataque. Nessa fase é realizada a contrapreparação por toda a Artilharia pre-

sente e toda ela desdobrada na posição inicial, visando desorganizar o disposi-

tivo de ataque do inimigo e os seus sistemas de comando, de comunicações e 

de observação, reduzir a eficiência da sua preparação de artilharia, quebrar o 

seu espírito ofensivo, e restringir os seus movimentos. 

3ª Fase: durante o ataque inimigo 

 Esta fase inicia-se com o ataque inimigo até sua contenção. Ainda na po-

sição inicial, e eventualmente nas posições de manobra, toda a Artilharia é em-

pregada e os fogos visam deter o avanço inimigo através da aplicação de barra-

gens5.  

4ª Fase: apoio aos contra-ataques 

 Esta fase vai da contenção do inimigo até sua destruição ou expulsão. 

Também na posição inicial, e eventualmente nas posições de manobra, toda a 

                                            
5 Barragem: conjunto de tiros cujos arrebentamentos ocorrem em forma linear no terreno, apli-

cados normalmente nas proximidades da tropa amiga e na cadência máxima permitida (BRASIL, 
2001).  
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Artilharia é empregada e os fogos visam apoiar o contra-ataque do elemento de 

manobra. 

 

3.5 OBUSEIRO 155MM M114 AR 

Sua origem data de 1942 nos Estados Unidos, sendo que houve sua pro-

dução também na Coréia do Sul. Participou da 2ª Guerra Mundial, Guerra da 

Coréia e Guerra do Vietnã. Neste último conflito provou ser inestimável, porque 

era leve o suficiente (em relação aos Obuseiros 155mm AP) para ser deslocado 

por helicóptero (Figura 8 - M114 na Guerra do Vietnã) e assim poderia fornecer 

suporte de artilharia médio para as forças de infantaria, mesmo onde as estradas 

eram inexistentes. 

 

 

Figura 8 - M114 na Guerra do Vietnã (Military Images) 

 

Continua em serviço na Argentina, Áustria, Bósnia, Brasil, Camboja, 

Canadá, Chile, Dinamarca, El Salvador, Etiópia, Grécia, Irã, Iraque, Israel, 

Jordânia, Coréia do Sul, Laos, Líbano, Líbia, Marrocos, Países Baixos, Noruega, 

Paquistão, Peru, Filipinas, Portugal, Arábia Saudita, Senegal, Somália, Espanha, 

Sudão, Tailândia, Tunísia, Turquia, Uruguai, Vietnã e Iêmen. 
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Seu alcance máximo é de 14,8 km e possui um peso de 5.700 kg. Sua 

cadência de tiro6 é de 1 tiro por minuto (TPM), obtida por uma guarnição de 11 

homens. Seu setor de tiro7 é de 45° ou 800 milésimos8. 

Todo o processo de pontaria, carregamento, mudança de direção e ele-

vação é feito manualmente e sem nenhum auxilio tecnológico. 

 

 

Figura 9 - Obuseiro 155mm M114 (Artilharia de Campanha) 

 

3.6 OBUSEIRO 155MM M777 

O M777 é fabricado pela FMC-United Defense/BAE Systems, um conglo-

merado entre Estados Unidos e Reino Unido e está em operação desde o ano 

2000. Ele é na prática a versão rebocada do canhão M-284 que está instalado 

nos obuseiros autopropulsados M-109A59 e M-109A6 (Figura 11 - M109, mesmo 

tubo do M777). Canadá e Austrália já adquiriram algumas unidades e a Índia 

está em tratativas para adquiri-lo (Área Militar). 

                                            
6 A cadência de tiro é a quantidade de disparos que a guarnição pode efetuar cumprindo todas 
as tarefas de pontaria, carregamento e preparo da munição para disparo. A cadência máxima é 
obtida em situações excepcionais e por período de tempo restrito. A cadência sustentada pode 
ser mantida por longo período, desde que haja munição disponível. 
7 O setor de tiro é definido pela amplitude de movimento lateral que o tubo pode realizar, permi-
tindo atirar em diversas direções sem ter que conteirar (transladar) o armamento. 
8 Mílésimo uma a medida angular, sendo que 360º correspondem a 6400 milésimos. 
9 Obuseiros autopropulsados em operação no Exército Brasileiro desde 2000 na versão A3, a 
atualização para a versão A5 está em curso neste momento (2017) com algumas unidades já 
entregues (Forças Terrestres). 
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Figura 10 - Obuseiro M777 (Área Militar) 

 

 

Figura 11 - M109, mesmo tubo do M777 (Forças Terrestres) 

 

O M777 é uma peça de artilharia convencional que não tem os seus pró-

prios meios de locomoção como os obuseiros autopropulsados, mas mesmo as-

sim, uma tripulação treinada pode disparar uma salva de tiros e sair do local em 

menos de quatro minutos. Sua guarnição é composta por 7 militares. Seu setor 

de tiro é de 180º ou 3200 milésimos (Olive-Drab). 
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Pesando somente 4.200kg, o M777 é a primeira arma de artilharia do 

mundo a fazer uso generalizado de titânio e ligas de alumínio, resultando em 

uma peça que tem metade do peso de sistemas de 155 milímetros atuais.  

Seu alcance é de 24,7 km, com munição assistida por foguete, o alcance 

da arma pode atingir 32Km, embora neste caso a carga explosiva seja bastante 

menor. Uma munição especial que é disparada e depois desliza até ao alvo, 

conhecida como Excalibur pode atingir os alvos a distâncias de 40km.  

 

 

Figura 12 - M777 empregado pelo EUA no Afeganistão (Army Technology) 

 

Como em outros tipos de sistemas mais recentes, o M777 contará com 

sistemas de comunicações que permitirão a correção imediata do tiro, em apoio 

das forças onde estará integrado. Os sistemas de intercomunicação entre os 

obuses de uma mesma bateria, permitem colocar as várias armas a maior dis-

tância umas das outras, o que torna uma bateria de M777 muito menos vulnerá-

vel a fogo de contrabateria.  

Conta ainda com medidor de velocidade inicial10 (v0), Sistema de Posici-

onamento Global (GPS), sistema automatizado de comunicações com os demais 

                                            
10 A velocidade inicial é influenciada pelas mínimas variações no peso, grau de umidade, tem-

peratura, disposição na câmara e vivacidade da carga de projeção; pelas diferenças no peso, na 
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subsistemas, especialmente a central de tiro. Todos esses componentes acele-

ram a entrada e saída de posição e cadência de tiro do material, que é de 2 TPM, 

podendo chegar a cadência máxima de 4 TPM. 

Este material é equipado, ainda, com um sistema de controle de tiro 

digital, que permite, em cada obus, o cálculo balístico, navegação, pontaria e 

localização, conferindo a este sistema uma maior precisão e um menor tempo 

de reação. O sistema inclui, também, um sistema de ignição a laser 

(dispensando a utilização de escorvas11), e energia elétrica para operar a 

elevação, a direção e o soquete, acelerando a pontaria e carregamento da arma.   

Quanto ao aspecto da mobilidade, o obus pode ser rebocado por um 

veículo 4x4, com capacidade superior a 2,5 toneladas, além de ser  transportável 

por aeronave C-130 e helicópteros conforme Figura 13 - M777 helitransportado  

(Global Security). 

 

 

Figura 13 - M777 helitransportado (Indian Defence) 

  

                                            
forma das cintas de forçamento e no assentamento do projetil na câmara; pelas variações na 
temperatura do tubo, de tiro a tiro. Sua precisa aferição aumenta a precisão do tiro. 
11 Conjunto de artefatos (espoleta, estopim e detonador) que permite provocar a explosão de 
uma carga. 
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4 APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

A partir de agora trataremos da análise da utilização do obuseiro M777 no 

apoio de fogo da Artilharia da Divisão de Exército nas operações de defesa de 

área. 

A Artilharia de tubo da atual Divisão do Exército Brasileiro não está cum-

prindo suas missões de aprofundar os fogos da artilharia das brigadas e realizar 

a contrabateria. Essa missão tem estado a encargo da artilharia de foguetes, 

tornando o apoio mais custoso financeiramente12. 

Como podemos verificar nas figuras 6, 7 e 8 as Bridadas de Infantaria 

Blindada, Cavalaria Blindada e Infantaria Mecanizada tem em sua composição 

Grupos de Artilharia de Campanha de 155mm Autopropulsados, sendo estes 

Grupos dotados do Obuseiro M109, cujo alcance máximo é de 18km. 

Nesta situação a missão da Artilharia da Divisão de Exército de aprofun-

dar os fogos fica inviabilizada, já que o alcance de sua Artilharia é inferior ou 

similar (considerando que a Artilharia da Divisão conte com um ou mais GAC 

dotado do Obuseiro M109)  ao das Brigadas, conforme Figura 14 - Bridada de 

Infantaria Blindada, Figura 15 - Brigada de Cavalaria Blindada e Figura 16 - Bri-

gada de Infantaria Mecanizada. O máximo que a Artilharia da Divisão faz neste 

caso é intensificar os fogos das brigadas. 

 

Figura 14 - Bridada de Infantaria Blindada 

 

                                            
12 Estima-se que os custos das munições de artilharia são: uma granada de 155mm em R$10 
mil reais e um foguete em R$100 mil reais. 
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Figura 15 - Brigada de Cavalaria Blindada 

 

 

Figura 16 - Brigada de Infantaria Mecanizada 

 

4.1 Maior alcance 

A adoção do Obuseiro M777 possibilitaria a Artilharia da Divisão de Exér-

cito cumprir sua missão de aprofundar o combate e aumentar o apoio de fogo 

proporcionado pelos grupos orgânicos das brigadas, já que o alcance desse ma-

terial é superior ao M114, atual obuseiro autorebocado usado pela Divisão, como 

vemos na Figura 17 - Comparativo dos setores de tiro em alcance máximo: 

M114(preto) vs M777(vermelho). Fonte (o autor). 
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Figura 17 - Comparativo dos setores de tiro em alcance máximo: M114(preto) vs M777(vermelho). Fonte 
(o autor) 

 

O Obuseiro M777 superaria também o Obuseiro M109, Figura 18 - M109 

(Forças Terrestres), que é orgânico de algumas brigadas, como vemos na Figura 

19 - Comparativo dos setores de tiro em alcance máximo: M109(preto) vs 

M777(vermelho). Fonte (o autor). 

 

 

Figura 18 - M109 (Forças Terrestres) 
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Figura 19 - Comparativo dos setores de tiro em alcance máximo: M109(preto) vs M777(vermelho). Fonte 
(o autor) 

 

4.2 Contrabateria 

Assim como na missão de aprofundamento dos fogos no combate, a mis-

são de contrabateria está muito limitada, devido ao alcance de nossos atuais 

materiais. A modernização dos sistemas de artilharia ao redor do mundo exige 

uma capacidade da Artilharia do Exército Brasileiro de se contrapor a elas, exi-

gindo o emprego de obuseiros com alcances cada vez maiores. O M777, por seu 

alcance superior, elevaria a capacidade de contrabateria de nossa Artilharia. 

 

4.3 Tecnologia embarcada 

Além da questão do alcance, o Obuseiro M777 supera o M114 em tecno-

logia embarcada, contando com medidor de velocidade inicial - v0, GPS, sistema 
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eletrônico de pontaria e computador de tiro e sistema automatizado de comuni-

cações com os demais subsistemas, especialmente a central de tiro. Todos es-

ses sistemas automatizados aumentam a velocidade de entrada em posição e 

pontaria do material, além de aprimorar sua precisão. 

 

4.4 Redução de vulnerabilidades 

Quanto a redução das vulnerabilidades da Artilharia de Campanha o Obu-

seiro M777 contribuiria reduzindo a vulnerabilidade à ação aérea do inimigo, par-

ticularmente durante os deslocamentos, já que estes serão em menor número; 

acabaria com a necessidade de regulação, devido ao emprego de meios eletrô-

nicos modernos para obter precisão máxima, mantendo o fator surpresa; acaba-

ria com a redução do apoio de fogo durante as mudanças de posição, já que 

seriam em menor quantidade. 

 

4.5 Munição Excalibur 

O Obuseiro M777 pode disparar a moderna munição Excalibur, guiada por 

GPS e que possui aletas para corrigir sua trajetória, cujo alcance é de 40km. A 

munição convencional foi importante para saturação de área sobre tropas de in-

fantaria e blindados durante a 2ª Guerra Mundial, Guerra da Coréia, Guerra do 

Vietnã e Guerra do Golfo, porém, o advento da Guerra Assimétrica13 exige pre-

cisão contra alvos isolados em áreas urbanas para evitar danos colaterais. Essa 

munição é empregada no Afeganistão desde 2007 com mais de 90% dos impac-

tos a menos de 4m do alvo. Seu custo gira em torno de $70mil e suas variantes 

possuem munição por designação a laser, podendo atingir alvos em movimento. 

                                            
13 Guerra em que os oponentes apresentam diversas diferenças, tais como: nível de organi-
zação, objetivos, recursos financeiros, recursos militares, obediência a regras. Em geral, são 
guerras irregulares (guerrilhas), insurrecionais ou entre potências e Estados pequenos. As 
ações do mais fraco são geralmente indiretas e visam desgastar o mais forte, normalmente 
se escondem no meio de áreas residenciais densas. Quando há vitória, esta geralmente não 
é militar, mas é alcançada pelo desgaste militar e político de um dos combatentes, em um 
nível que leva à desistência de lutar. 
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Figura 20 - M109 empregando a Excalibur (Global Security) 
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5 CONCLUSÃO 

A velocidade e a profundidade das ações no combate moderno evoluíram 

de tal maneira que exige o emprego de armamentos mais flexíveis, com maior 

alcance e informatização, além disso, doutrinariamente, algumas Brigadas do 

Exército Brasileiro possuem como material orgânico de seu GAC o material 

155mm, não sendo possível, então, a Artilharia da Divisão aprofundar os fogos 

daqueles GAC, se o material empregado tem alcance similar. 

Destes problemas técnicos, que mais adiante influenciam na parte tática da 

coordenação da operação, surge a necessidade da aquisição de novas tecnolo-

gias para fazer com que o apoio de fogo seja suficiente em cada momento soli-

citado no campo de batalha, ao mesmo tempo que possa ser coordenado em 

uma velocidade que não atrapalhe a operação ou cause fratricídio. 

Ao mesmo tempo, diversas empresas de materiais bélicos pelo mundo se 

empenham para criar obuseiros de maior alcance e com mais tecnologia embar-

cada. Um exemplo é a BAE Systems, empresa inglesa que desenvolveu o Obu-

seiro M777, com alcance consideravelmente maior e com alta tecnologia para 

agilizar sua operação. 

Analisando a utilização do Obuseiro M777 no apoio de fogo da Artilharia da 

Divisão de Exército nas operações de Defesa de Área, nota-se que ele oferece 

como vantagens:  

1) dar maior alcance a Artilharia da Divisão de Exército para que esta 

possa cumprir sua missão de aprofundar o combate, passando do 

alcance de 14,8km para 24,7km;  

2) elevar a capacidade de contrabateria de nossa Artilharia, também 

devido ao maior alcance do novo material; 

3) sistemas automatizados para aumentar a velocidade de entrada em 

posição e pontaria do material, além de aprimorar sua precisão; 

4) redução das vulnerabilidades da Artilharia quanto a ação aérea do 

inimigo, particularmente durante os deslocamentos, já que estes se-

rão em menor número; acabaria com a necessidade de regulação, 

devido ao emprego de meios eletrônicos modernos para obter pre-

cisão máxima, mantendo o fator surpresa; acabaria com a redução 

do apoio de fogo durante as mudanças de posição, já que seriam 

em menor quantidade; e 
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5) emprego da moderna munição Excalibur, guiada por GPS e que pos-

sui aletas para corrigir sua trajetória, cujo alcance chega a 40km. 

 

Dessa forma, conclui-se que a aquisição do Obuseiro M777 em substitui-

ção ao Obuseiro M114 traria diversas vantagens ao emprego da Artilharia nas 

Operações de Defesa de Área.  

Questões econômicas e políticas podem decidir pela aquisição de outro 

material ou mesmo pela manutenção do existente, mas sem dúvidas, do ponto 

de vista técnico e tático a adoção do M777 elevaria a Artilharia do Exército Bra-

sileiro ao estado da arte em termos de obuseiros autorebocados no Mundo. 

Também temos que considerar que a adoção M777 exigiria a aquisição 

de outros elementos para atingir sua capacidade plena, como radares de contra-

bateria e as munições especiais, que são mais caras que as convencionais. 
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