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RESUMO 
Este trabalho apresenta a diferenciação na utilização de munições assistidas de calibre 155 mm no 
emprego dos grupos de artilharia de campanha que apoiam as brigadas e as divisões. A evolução 
tecnológica e da doutrina obriga os exércitos a buscarem soluções para a modernização de seus 
equipamentos e, com isso, necessitam ajustar suas doutrinas de emprego. A aquisição dos modernos 
obuseiros M109 A5 + BR pelo Exército Brasileiro e sua posterior distribuição em Grupos de Artilharia 
de Campanha orgânicos das Brigadas de Infantaria e Cavalaria Blindadas e nas Artilharia das Divisões 
de Exército que enquadram essas brigadas fez com que se buscassem melhores maneiras de 
diferenciar seu emprego. Aprofundar o combate é uma missão de uma artilharia divisionária e o maior 
alcance é necessário para cumprir essa missão. Nesse contexto, se enquadram as munições assistidas 
como forma de aumentar o alcance e diferenciar o emprego no apoio de fogo nos escalões. Foram 
feitas pesquisas bibliográficas em manuais de campanha, artigos científicos e trabalhos acadêmicos 
que sejam atuais além de um questionário a respeito do tema onde foram ouvidos oficiais aperfeiçoados 
que estão servindo atualmente nas organizações militares que vão receber os novos obuseiros. Esses 
dados servirão como base para buscar-se um direcionamento para melhor utilização da Artilharia em 
prol da Exército Brasileiro.  
 
Palavras-chave: Artilharia. M109. Munição assistida. Alcance. Apoio de Fogo. 155 mm. Brigada. 
Divisão de Exército. 

 
ABSTRACT 
This paper presents the differentiation in the use of 155mm-assisted munitions in the use of field artillery 
groups supporting brigades and divisions. Technological and doctrinal developments oblige armies to 
seek solutions for the modernization of their equipment and thus need to adjust their employment 
doctrines. The acquisition of the modern M109 A5 + BR howitzers by the Brazilian Army and their 
subsequent distribution into the Organic Campaign Artillery Groups of the Armored Infantry and Cavalry 
Brigades and the Army Divisions Artillery that frame these brigades has led to better ways to differentiate 
your utilization. Deepening combat is a mission of a divisional artillery and the greater range is required 
to accomplish this mission. In this context, assisted munitions are framed as a means of increasing 
reach and differentiating employment in fire support at the echelons. Bibliographic searches have been 
made in field manuals, scientific articles and scholarly works that are current, as well as a questionnaire 
on the topic of improved officers who are currently serving in the military organizations that will receive 
the new howitzers. These data will serve as a basis to seek guidance for better use of Artillery for the 
Brazilian Army. 
 

Keywords: Artillery. M109. Assisted ammunition. Range. Fire support. 155 mm. Brigade. Division. 
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1 INTRODUÇÃO 

A presença da artilharia de campanha é um fator determinante para o sucesso 

de uma operação militar nos conflitos atuais, conforme observa-se a seguir: 

O emprego do apoio de fogos, nos atuais conflitos do Iraque e Afeganistão, 
veio confirmar a importância da AC. Num TO de caráter predominantemente 

urbano, a disponibilidade permanente, durante 24 horas, com limitada 
interferência das condições atmosféricas, associado à elevada precisão das 
munições inteligentes e dos sistemas por guiamento GPS, contribuem 
decisivamente para reposicionar a relevância da AC face aos outros meios 

de apoio de fogos (GRILO; MIMOSO, 2010, p. 3) (Tradução nossa). 

Atualmente, o Brasil utiliza os obuseiros de calibre 155 mm dos tipos M109 A3, 

M109 A5+BR (ainda em processo de aquisição e modernização) e M114 A1 e A2. 

Estes obuseiros são mais antigos e apresentam diversas limitações para seu emprego 

nos combates modernos (BENETTI, 2008). 

Para manter-se atualizado junto às tendências mundiais, o Exército Brasileiro 

aprovou a COMOP Nº 07/2016 que trata sobre as atuais necessidades do Sistema de 

Artilharia de Campanha (SAC) e orienta os estudos sobre as características técnicas 

dos materiais a serem adquiridos (BRASIL, 2016). 

Os Requisitos Operacionais Absolutos (ROA) de maior destaque para esta 

pesquisa são, segundo a Portaria N º 232-EME: 

ROA 1: Possuir como armamento principal 1 (um) obus de calibre 155 mm 
(cento e cinquenta e cinco milímetros) no padrão da Organização do Tratado 

do Atlântico Norte (Padrão OTAN); 
ROA 2: Possuir tubo de comprimento igual ou superior a 39 (trinta e nove) 
vezes a medida do calibre; e 
ROA 10: Possuir o armamento principal capacidade de utilizar munição 
Padrão OTAN que proporcione maior alcance e precisão (BRASIL, 2018, p. 
18). 

Nesse contexto, foram adquiridos os obuseiros M109A5 + BR, 

autopropulsados. Os novos obuseiros serão operados, inicialmente, pelo 3º Grupo de 

Artilharia de Campanha Autopropulsado que compõe a 6ª Brigada de Infantaria 

Blindada, ambos sediados em Santa Maria - RS e pelo 5º Grupo de Artilharia de 

Campanha Autopropulsado, integrante da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, ambos 

sediados em Curitiba - PR (PINTO; DOS SANTOS, 2018). 

Com a chegada de um segundo lote destes obuseiros, o 15º Grupo de Artilharia 

de Campanha Autopropulsado, sediado em Lapa – PR, e o 29º Grupo de Artilharia de 

Campanha Autopropulsado, sediado em Cruz Alta – RS, que compõem as Artilharias 

das 3ª e 5ª Divisões de Exército, sediadas em Curitiba – PR e Cruz Alta – RS, 

respectivamente, receberão os novos obuseiros para atualizarem seus materiais e 
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poderem prestar melhor apoio de fogo aos seus grandes comandos operativos 

(PINTO; DOS SANTOS, 2018). 

Além disso, estudos estão sendo feitos acerca de implementação de obuseiros 

autopropulsados sobre rodas em uma brigada de infantaria mecanizada e o calibre 

155mm associado à mobilidade da brigada mecanizada vem se mostrando como 

melhor forma de apoio de fogo (RODRIGUES; DA SILVEIRA, 2017). 

 Na doutrina atual do nosso Exército, o calibre 155 mm é utilizado nos Grupos 

de Artilharia de Campanha (GAC) que apoiam as Brigadas de Infantaria e Cavalaria 

Blindadas e de Infantaria Mecanizada, além de ser utilizado para apoio de fogo às 

Divisões de Exército (BRASIL, 2014). 

Os GAC orgânicos de brigada prestam esse apoio de fogo ao empregar os seus 

fogos, tanto em apoio aos elementos de manobra de primeiro escalão, como também 

no ataque aos alvos que interessam à brigada como um todo, sendo sua missão a de 

proporcionar apoio de fogo contínuo e cerrado à esta Grande Unidade (BRASIL, 1998, 

p. 1-3). 

No escalão acima, a Artilharia da Divisão de Exército tem como missões 

principais, segundo o Manual C 6-21 – Artilharia da Divisão de Exército: 

- Aprofundar o combate e aumentar o apoio de fogo proporcionado pelos 

grupos orgânicos das brigadas; 
- Realizar a contrabateria, dentro do alcance de seu material, visando a obter 
a superioridade sobre a artilharia de tubo, mísseis, foguetes e morteiros 
inimigos; 

- Realizar a defesa antiaérea à baixa altura da divisão; 
- Atuar sobre os meios de defesa antiaérea do inimigo; e 
- Realizar busca de alvos (BRASIL,1994). 

 No que se refere às munições assistidas, existem as munições assistidas por 

foguetes que utilizam, em sua parte posterior, a colocação de uma seção adicional, a 

qual queima durante o trajeto da munição até o alvo e aumenta o alcance do tiro 

(EBLING, 2017). 

 Existe também a munição do tipo Base Bleed que libera um gás na parte de 

trás do projetil diminuindo a resistência na base da granada e aumentando sua 

aerodinâmica possibilitando ganho em alcance para o tiro de artilharia (BRASIL, 2001, 

p. 18-66). 
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1.1 PROBLEMA 

Os GAC orgânicos de Brigadas Blindadas, Brigadas Mecanizadas e Divisões 

de Exército utilizam o mesmo calibre 155mm em seus três tipos de obuseiros 

existentes atualmente. 

Sabe-se, ainda, que cada um dos obuseiros deste calibre, existentes no 

Exército Brasileiro, possuem capacidades e limitações diferentes no tocante ao 

alcance. 

Além disso, a crescente evolução na tecnologia das munições assistidas 

155mm permitem um ganho considerável em alcance à artilharia. 

Diante destes conhecimentos verifica-se o seguinte problema: Como 

diferenciar o emprego do obuseiro 155mm nos escalões brigada e divisão na 

utilização de munições assistidas? 

1.2 OBJETIVOS 

Este artigo possuiu o objetivo de conhecer as possibilidades e limitações das 

munições assistidas dos obuseiros de calibre 155mm e compreender o emprego 

destas munições no apoio de fogo às brigadas e divisões do Exército Brasileiro. 

Para atingir este objetivo geral, passamos pelos seguintes objetivos 

específicos: 

a. Identificar as possibilidades e limitações dos obuseiros M109 nas suas 

versões A3 e A5 + BR empregados pelo Exército Brasileiro no tocante ao alcance e 

utilização de munições assistidas; 

b. Identificar as possibilidades e limitações de alguns obuseiros 155 mm sobre 

rodas existentes no mundo no tocante ao alcance e emprego de munições assistidas; 

c. Identificar as características das principais munições assistidas disponíveis 

no mercado; 

d. Relacionar o emprego das munições assistidas com os obuseiros M109 

utilizados atualmente pelo Exército Brasileiro e obuseiros 155 mm sobre rodas; 

e. Identificar as missões da artilharia no apoio às brigadas e às divisões; 

f. Relacionar o emprego de munições assistidas com as missões da artilharia 

em cada escalão estudado; e 

g. Concluir sobre a melhor forma de emprego das munições assistidas nos 

escalões apoiados. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Um GAC pertencente à uma Brigada possui objetivos a serem alcançados 

durante o apoio de fogo que são diferentes dos objetivos que um GAC de Divisão de 

Exército busca alcançar. 

Em virtude disso, o presente tema possui relevância para a Força Terrestre por 

estudar as munições assistidas a serem empregadas em cada tipo de apoio de fogo. 

Essa relação pode ser feita tendo em vista o melhor planejamento e distribuição de 

munições específicas para determinados Grupos. 

Cabe ressaltar que, com a aquisição do M109A5+BR pelo Exército Brasileiro, 

há maiores possibilidades de utilização das munições assistidas devido à maior 

evolução tecnológica presente neste armamento (PINTO; DOS SANTOS, 2018). 

2 METODOLOGIA 

Na consecução dessa pesquisa, foi realizado um questionário e estudos 

bibliográficos que tomaram por base manuais em uso no Exército Brasileiro, artigos 

de revistas digitais, artigos científicos e outros trabalhos que estejam alinhados ao 

tema, com leitura analítica e fichamentos, argumentação e discussão de resultados.  

A classificação desta pesquisa, quanto a forma de abordagem, foi qualitativa. 

Quanto aos objetivos gerais, esta enquadrou-se como pesquisa descritiva pois visou 

aumentar o conhecimento sobre o problema em questão estabelecendo relações 

entre as diversas variáveis. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 Inicialmente, foi realizada uma pesquisa bibliográfica que possibilitou uma 

introdução ao tema onde seguiu-se do assunto mais amplo para o mais específico. O 

estudo do tema passou pela importância da artilharia nos conflitos atuais, necessidade 

de atualizações de materiais e doutrinas, aquisições de obuseiros para o Exército 

Brasileiro, missões das artilharias que prestam apoio de fogo às brigadas e às divisões 

e terminou com conceitos básicos sobre as munições assistidas. 

 A delimitação no tempo, para este tema, foi feita a partir de 1999 até os 2019, 

com ressalva para alguns manuais de campanha citados que tem suas publicações 

feitas anteriormente ao período delimitado. Este período foi escolhido devido à 

chegada do primeiro lote (com 6 unidades) das 37 Viaturas Blindadas Obuseiro 
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Autopropulsada M109 A3 em 6 de outubro de 1999 (BASTOS, 2004, p. 1) até os dias 

atuais onde se aguarda a chegada dos recém adquiridos M109 A5 + BR (PINTO; DOS 

SANTOS, 2018). 

 As exceções nesse limite temporal forma feitas devido aos manuais de 

campanha C 6-1 (Emprego da artilharia de campanha), C 6-20 (Grupo de artilharia de 

campanha) e C 6-21 (Artilharia da divisão de exército) que foram lançados em anos 

anteriores, mas que trazem boa parte da doutrina de emprego utilizada até hoje. 

 A restrição aos obuseiros M109 nas suas versões A3 e A5 + BR deve-se ao 

fato de que estes materiais, em seus respectivos GAC, serão empregados em prol de 

brigadas e divisões, enquanto os demais obuseiros 155 mm são empregados somente 

no escalão Divisão de Exército e, por isso, não fornecem a comparação necessária 

ao tema. 

Foram utilizadas as palavras-chave artilharia, 155mm, brigada, divisão, apoio 

de fogo, munição assistida, granadas, base bleed nos sites de pesquisa 

disponibilizados na Internet, com abrangência de artigos de Portugal. Foi também 

pesquisado nas revistas Forja, Ação de Choque, Doutrina Militar Terrestre, além do 

Banco de Dados do Exército e das bibliotecas de monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (ESAO) e Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME). Além disso, foi realizada a consulta em manuais de campanha que 

estão atualmente em vigor no Exército Brasileiro. 

a. Critérios de Inclusão: 

- Publicações que tratam do apoio de fogo relacionado ao calibre utilizado; 

- Publicações com as características técnicas de alguns materiais selecionados 

para a pesquisa; 

- Manuais em utilização no Exército que fale a respeito das definições e formas 

de emprego do apoio de fogo; 

- Portarias que abordam a modernização dos materiais atuais e seus requisitos 

para aquisição; e 

- Publicações que façam referência a munições assistidas. 

b. Critérios de Exclusão: 

- Publicações a respeito de materiais de calibre diferente ao 155mm; e 

- Documentos que não façam referência a apoio de fogo. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

 A coleta de dados para que fosse realizada esta pesquisa se deu através de 

pesquisa bibliográfica e pela distribuição de um questionário. 

2.2.1 Questionário 

 A obtenção dos dados através do questionário foi selecionada pela capacidade 

de se obter dados de maneira precisa e abrangendo um grande número de pessoas.  

O universo selecionado foi de Oficiais do Exército Brasileiro, da Arma de 

Artilharia, oriundos da Academia Militar das Agulhas Negras, aperfeiçoados pela 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais e que sirvam atualmente no 3º GAC AP, 5º 

GAC AP, 15º GAC AP e 29º GAC AP. 

A escolha dos oficiais de Artilharia já aperfeiçoados deve-se a especialidade na 

Arma de Artilharia aliada ao aperfeiçoamento na arma e a uma vasta experiência de 

emprego dos conhecimentos adquiridos e das diversas funções que o militar já 

desempenhou ou teve contato. Essa experiência ganha um destaque maior com a 

antiguidade do militar. 

O 3º GAC AP e o 5º GAC AP foram selecionados por serem unidades de apoio 

às Brigadas. O 15º GAC AP e o 29º GAC AP são grupos subordinados às suas 

respectivas Artilharias Divisionárias que prestam apoio de fogo às Divisões de 

Exército. A escolha destes grupos deve-se, também, ao fato de estas serem as 

Unidades que irão receber o obuseiro M109 A5 + BR, em primeiro e segundo lotes, 

respectivamente. 

O universo selecionado foi de 32 (trinta e dois) militares somando-se as 4 

(quatro) unidades citadas anteriormente. Para o cálculo amostral, foi utilizado um nível 

de confiança de 90% com erro amostral de 10%, do qual obteve-se uma amostra 

dimensionada como ideal de 22. 

 Foi feito um pré-teste com 5 (cinco) Capitães-Alunos do Curso de Artilharia da 

ESAO com a finalidade de verificar os questionamentos realizados e a formatação do 

questionário. Não foram encontrados erros que demandassem ajustes no questionário 

e, desta forma, o material foi enviado aos militares do universo selecionado. 

 O questionário foi composto pelas seguintes perguntas: 

 a) 1ª Questão: Qual o posto do senhor? 
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 Essa pergunta visou definir qual o posto atual do militar em questão para 

verificar o nível de experiência que o militar possui. Devido à delimitação de oficiais 

aperfeiçoados, o posto mais baixo foi o de Capitão e o mais alto foi o de Coronel. 

 b) 2ª Questão: Em qual Organização Militar o senhor está servindo? 

 Esse questionamento teve a finalidade de assegurar a delimitação do universo 

selecionado dentro das unidades previamente citadas para que a amostra seja mais 

confiável. 

 c) 3ª Questão: Na opinião do senhor qual o maior benefício em se utilizar um 

obuseiro 155mm em apoio à ARTILHARIA DIVISIONÁRIA? 

 Essa pergunta teve a finalidade de saber qual a principal necessidade 

operacional para o melhor apoio de fogo prestado por um grupo dotado de obuseiros 

155 mm no apoio à uma Divisão de Exército. 

 d) 4ª Questão: Na opinião do senhor qual o maior benefício em se utilizar um 

GAC dotado do obuseiro 155mm em apoio à BRIGADA? 

 Essa questão seguiu o mesmo princípio da questão anterior mudando apenas 

o foco do cliente final para as Brigadas. 

Cabe ressaltar que a comparação entre as necessidades de apoio de fogo às 

Brigadas e às Divisões de Exército foi de vital importância para esta pesquisa pois a 

partir dela foi possível determinar quais as diferenças de emprego. 

 e) 5ª Questão: Na opinião do senhor, o GAC da AD deve ter ALCANCE maior, 

menor, igual ou indiferente em relação ao GAC da BRIGADA? 

 Essa última questão teve a finalidade de direcionar ao máximo o objetivo desta 

pesquisa delimitando à diferença do alcance entre o apoio de fogo às Brigadas e 

Artilharias Divisionárias como sendo o foco desta pesquisa. As respostas contribuirão 

sobremaneira visto que pouco se conhece, na prática, a respeito do emprego dessas 

munições assistidas no Exército Brasileiro. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Este capítulo teve a finalidade de apresentar os resultados das pesquisas 

bibliográficas e do questionário realizado. Após foram, serão feitas as discussões 

destes resultados. 
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3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

Os novos obuseiros M109 A5 + BR, que mobiliarão o 3º e o 5º Grupos de 

Artilharia de Campanha, são autopropulsados, sobre lagartas e possuem um alcance 

de 23,5 km utilizando munição convencional e 30 km utilizando munição assistida. 

Este aumento no alcance máximo do armamento deve-se ao tubo M284 com 

comprimento de 6,09 metros (equivalente a 39,290 vezes o diâmetro da granada 

lançada por este obuseiro) e ao medidor de velocidade inicial instalado junto a boca 

de fogo (PINTO; DOS SANTOS, 2018) (Figura 1): 

 

FIGURA 1 – M109 A5 + BR. 
Fonte: PINTO e DOS SANTOS, 2018 
 

Os obuseiros do modelo M109 A3, que o Exército Brasileiro adquiriu no final da 

década de 90 e início dos anos 2000, são da mesma família do M109 A5 + BR, mas 

de uma versão anterior. Este obuseiro é o material orgânico do 15º e do 29º Grupos 

de Artilharia de Campanha e possui alcance máximo de 18 km com munição 

convencional e 23,5 km com munição assistida (BASTOS, 2004). O comprimento do 

tubo deste material é de 6,05 metros (equivalente a 39,032 vezes o diâmetro da 

granada) (Figura 2): 
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FIGURA 2 – M109 A3. 
Fonte: YouTube, 2018 

 
O projeto de aquisição de um obuseiro autopropulsado sobre rodas para 

mobiliar o Grupo de Artilharia de Campanha da Brigada de Infantaria Mecanizada 

ainda está em estudo, mas dentro dos diversos materiais existentes no mercado, 

pode-se dizer que o alcance máximo varia de 30 a 42 km utilizando a munição 

convencional e que ultrapassa os 50 km caso utilize-se munição assistida (BENETTI, 

2008) (Figura 3): 

 

FIGURA 3 – Obuseiro 155 mm CAESAR. 

Fonte: Defense Blog, 2015 

 
Pode-se destacar que a munição convencional utilizada pelo Exército Brasileiro 

é a M107 AE que possui um raio de ação de 50 metros. 
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As munições com carga assistida previstas em manual no Exército Brasileiro 

são a M549, conhecidas como RAP ou HERA, e a munição com propulsão auxiliar 

tipo Base Bleed ou Base Burn (BB). 

A munição RAP ou HERA possui assistência em voo por um sistema de foguete 

que disponibiliza uma propulsão extra para aumentar o alcance. Esta diferencia-se da 

munição BB pelo fato da segunda ter um sistema de liberação de um gás que reduz 

o vácuo na parte traseira da granada durante o voo, fazendo com que se reduza o 

arrasto da granada e possibilite um ganho em alcance (BRASIL, 2001) (Figura 4): 

 

FIGURA 4 – Granada HE M549 e Granada Base Bleed. 

Fonte: BRASIL, 2013; ECN, 2015 

 
Além destas munições previstas em manual, existem ainda diversas munições 

com tecnologia atual sendo desenvolvidas ao redor do mundo. A munição Excalibur 

soma as características de precisão e alcance estendido e pode ser empregada na 

família de obuseiros M109 elevando o alcance para até 40 km neste caso. Essa 

munição é compatível com todos os obuseiros 155 mm testados, sejam de 39 ou 52 

calibres. O problema desta munição é o custo elevado que pode chegar aos 66 mil 

dólares por tiro (LEAL, 2018, p. 38) (Figura 5): 

 

FIGURA 5 – Excalibur. 

Fonte: THE OPINIONATED BASTARD, 2015 
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O alcance do tiro de artilharia influencia uma das missões de uma Artilharia de 

Divisão de Exército no que refere ao aprofundamento do apoio de fogo prestado pelos 

grupos orgânicos das brigadas (BRASIL, 1994, p. 2-1). 

3.2 RESULTADO DOS QUESTIONAMENTOS 

O questionário citado na metodologia foi enviado para o 3º GAC AP, 5º GAC 

AP, 15º GAC AP e 29º GAC AP e retornou com o quantitativo esperado de respostas. 

Dos 32 (trinta e dois) oficiais que estavam no universo de seleção, 24 (vinte e quatro) 

responderam às questões propostas. 

Sobre o levantamento dos postos dos militares que responderam ao 

questionário, obteve-se o seguinte resultado (Gráfico 1): 

 

 GRÁFICO 1 – Postos dos militares questionados. 
 Fonte: O autor 

 
  Pode-se perceber que 45,8% dos militares pesquisados ocupam atualmente o 

posto de Capitão e 29,2% o posto de Major. Os militarem nesses postos, 75% do todo, 

geralmente exercem funções ligadas ao planejamento tático, seja como Comandante 

de Subunidade ou como Oficial de Estado Maior. Além disso, são militares que tiveram 

seu aperfeiçoamento realizado a menos tempo na Escola de Aperfeiçoamento de 

Oficiais e, por isso, possuem as atualizações da doutrina mais recente ensinada nos 

bancos escolares. 

  Em contrapartida, os 25% restantes, que ocupam o posto de Coronel e Tenente 

Coronel, são oficiais com maior experiência e possuem elevada capacidade crítica 

para analisar e propor mudanças relacionadas ao tema. 

  Sobre as Organizações Militares às quais pertenciam a amostra pesquisada, 

obteve-se o seguinte resultado (Gráfico 2): 
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 GRÁFICO 2 – OM às quais pertencem as amostras. 

 Fonte: O autor 

 
  O gráfico 2 representa o percentual de militares que responderam ao 

questionário por unidade do universo selecionado e fica evidente a distribuição 

equitativa pelas Organizações Militares dentre os integrantes da amostra. 

  Sobre o maior benefício em se utilizar um obuseiro 155mm como material 

orgânico de um Grupo de Artilharia de Campanha em apoio à Artilharia Divisionária, 

obteve-se o seguinte resultado (Gráfico 3): 

 

 GRÁFICO 3 – Maior benefício em se utilizar um obuseiro 155mm como material orgânico de um Grupo 

de Artilharia de Campanha em apoio à Artilharia Divisionária. 
 Fonte: O autor 

 
  Percebe-se que 58,3% dos militares questionados acreditam que o maior 

benefício em utilizar um obuseiro 155 mm em um GAC em apoio de fogo a uma 

Divisão de Exército é a possibilidade de obter um maior alcance do tiro. Como um 

segundo benefício, o maior poder de fogo é destacado por 33,3% dos militares. 

  O maior alcance para o tiro e o aumento do poder de fogo pode ser relacionado 

às missões da Artilharia Divisionária, que são a de aprofundar o combate e aumentar 

o apoio de fogo prestado pelos grupos orgânicos das brigadas. 

  Foram destacados, ainda, a menor necessidade de mudanças de posição, 

devido ao maior alcance do armamento, e a possibilidade de utilização de munições 



13 

 

 

especiais. Essa possibilidade pressupõe tiros mais precisos, com um custo 

provavelmente mais elevado para bater alvos mais importantes taticamente. 

  Sobre o maior benefício em se utilizar um Grupo de Artilharia de Campanha 

dotado de um obuseiro 155mm em apoio à Brigada, obteve-se o seguinte resultado 

(Gráfico 4): 

 

GRÁFICO 4 – Maior benefício em se utilizar um Grupo de Artilharia de Campanha dotado de um 

obuseiro 155mm em apoio à Brigada. 

 Fonte: O autor 

 
  Percebe-se que as respostas para esse questionamento foram um pouco mais 

diversificadas, com destaque para um maior poder de fogo que foi selecionado por 

45,8% dos oficiais questionados. 

  O maior poder de fogo para apoio às brigadas é essencial visto que o GAC 

apoia pelo fogo a Infantaria ou a Cavalaria, aumentando o poder de combate destas 

armas base. Vale destacar que as Brigadas de Infantaria Mecanizada e de Cavalaria 

ou Infantaria Blindadas possuem um poder de combate maior que as demais e, por 

isso, necessitam de um apoio de fogo compatível com a sua necessidade de emprego. 

  O maior alcance e a menor necessidade de mudança de posição (29,2% e 

16,7% respectivamente) na Artilharia estão intimamente ligados entre si pois um maior 

alcance possibilita que o GAC bata alvos mais longes, reduzindo a necessidade de 

mudança de posição para continuar apoiando a manobra da arma base.  

Esses fatores são muito importantes, visto que diminuem o tempo perdido na 

entrada e saída de posição dos Grupos e, com isso, possibilitam mais tempo e maior 

volume de fogo no apoio à manobra. 

Sobre a relação entre o alcance de um GAC Divisionário e o GAC de Brigada, 

obteve-se o seguinte resultado (Gráfico 5): 
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GRÁFICO 5 – Relação entre o alcance de um GAC Divisionário e o GAC de Brigada. 

 Fonte: O autor 

 
  Esse questionamento mostra que a grande maioria dos oficiais acreditam que 

o GAC que apoia uma Divisão de Exército deve possuir um alcance maior que o GAC 

orgânico de uma Brigada. Com 87,9% das respostas, fica evidente que para cumprir 

a missão de aprofundar o combate, deve haver uma diferenciação entre o alcance nos 

dois escalões em questão. 

  Um pequeno percentual das respostas acredita que o alcance igual ou 

indiferente seja possível, mas nenhuma resposta indica a possibilidade de um alcance 

menor. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Durante as pesquisas pôde-se constatar que o avanço tecnológico é 

extremamente necessário para o poder de combate de um Exército e que a doutrina 

deve balizar uma direção geral para que este avanço venha a ser o mais alinhado com 

os objetivos da força. 

O Exército Brasileiro, por meio dos seus manuais, já trabalha com os obuseiros 

155 mm, materiais orgânicos de alguns Grupos de Artilharia de Campanha, para 

prestar apoio de fogo às Brigadas de Infantaria Mecanizada, Brigadas de Infantaria 

Blindada e Brigadas de Cavalaria Blindada. Porém, diferente da teoria, a Artilharia 

Brasileira não possui material do calibre 155 mm para mobiliar todos os GAC de apoio 

de fogo de brigada onde a doutrina prevê o seu uso.  

Para adequar a teoria à prática, o Exército Brasileiro, por meio de projetos 

estratégicos adquiriu o obuseiro M109 A5 + BR que mobiliará os GAC das brigadas 

blindadas. Após a chegada destes modernos obuseiros com alcance máximo de 23,5 

km com munição convencional e 30 km com munição assistida, o 3º e 5º GAC AP 
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poderão cumprir o que prevê a doutrina de apoio de fogo de suas respectivas 

brigadas. Em uma 2ª fase, o 15º GAC AP e o 29º GAC AP receberão estes mesmos 

obuseiros, porém com a missão de apoiar as 5ª e a 3ª Divisões de Exército, 

respectivamente. 

Além dos novos obuseiros sobre lagartas, o Exército Brasileiro busca um 

obuseiro sobre rodas, calibre 155 mm, para mobiliar os GAC das Brigadas de 

Infantaria Mecanizadas e estes, provavelmente, enfrentarão o mesmo problema de 

diferenciação de alcance entre as brigadas e as divisões, visto que os materiais 

disponíveis no mercado mundial proporcionam um alcance maior que os demais 

armamentos presentes no Exército Brasileiro nos dias atuais. 

Ambos os modelos do M109 estudados e os modelos de obuseiros auto 

rebocados sobre rodas existentes no mercado possuem capacidade de atirar com 

munições assistidas, restando entre eles apenas a diferença no alcance máximo ao 

serem utilizadas essas munições. 

Vimos que uma das missões dos grupos orgânicos dos grandes comandos 

operativos é aprofundar o apoio de fogo prestado pelos grupos orgânicos das brigadas 

e o resultado do questionário mostrou a necessidade do obuseiro 155 mm em um 

GAC divisionário possuir um alcance maior quando comparado ao GAC de brigada. 

Considerando que o material de emprego militar será o mesmo para os dois 

escalões estudados (M109 A5 +BR), as munições assistidas por foguetes ou com a 

tecnologia Base Bleed poderão proporcionar essa diferenciação em mais de 6 km no 

alcance para o cumprimento da missão da Artilharia Divisionária. 

Esta diferenciação de alcance poderá direcionar o suprimento de munições 

assistidas para os grupos divisionários onde seu emprego será mais alinhado à 

missão daquele GAC. 
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