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RESUMO 

 

OBUSEIRO AUTOPROPULSADO M109 A5 + BR: ESTUDO DE CASO DAS NOVAS 

POSSIBILIDADES ADQUIRIDAS PELA ARTILHARIA AUTOPROPULSADA DO 

EXÉRCITO BRASILEIRO. 

 

Autor: Thiago Henrique Da Silva Baía Lira 

Orientador: Flavio Santos Leite 

 

 Nos combates modernos a Artilharia tem um papel fundamental no apoio às unidades de 

combate mostrando-se, atualmente, um vetor importante, principalmente por seu poder 

dissuasório e sendo cada vez mais necessária a obtenção de plataformas modernas que 

proporcionem uma maior velocidade e precisão no apoio de fogo. No Brasil, a necessária 

modernização teve início no Exército Brasileiro, por meio do Projeto Estratégico do Exército 

(PEE) “Recuperação da Capacidade Operacional”, recentemente denominado “Capacidade 

Plena” com a obtenção dos novos obuseiros autopropulsados M109 A5 + BR. O trabalho que se 

segue retrata a análise e comparação entre o obuseiro M109 A3 e M109 A5 + BR (nova versão 

adquirida) verificando os impactos da aquisição do obuseiro M109 A5 + BR na modernização da 

artilharia autopropulsada do Exército Brasileiro. Foi realizado um estudo baseado em uma 

pesquisa bibliográfica de autores com profundos conhecimentos sobre o tema. A pesquisa foi 

amparada, ainda, em manuais de Artilharia, nacionais e estrangeiros. A proposta do trabalho 

consiste em apresentar as principais características do obuseiro autopropulsados M109 A3 e 

M109 A5 +BR e verificar as principais diferenças entre as duas versões, as novas mudanças da 

nova plataforma e a influência na ampliação das atuais capacidades da artilharia brasileira. 

Como conclusão, pode ser verificado que as vantagens impostas pela nova versão A5 + BR são 

muito superior a versão A3, esta última composta apenas por sistemas analógicos, possibilitando 

novas forma de emprego, podendo atuar de maneira decentralizada, sendo mais precisa e 

diminuindo o tempo de entrada em posição e a realização do primeiro tiro em mais de 80%.   

 

 

 

Palavras-chave: Artilharia AutoPropulsada. Obuseiro. M109 A5 + br. M109 A3  

                                                     

 
 



 

ABSTRACT 

SELF-PROPELLED HOWITZER M109 A5 + BR: A CASE STUDY OF THE NEW 

POSSIBILITIES ACQUIRED BY THE BRAZILIAN ARMY’S SELF-PROPELLED 

ARTILLERY. 

 

Autor: Thiago Henrique Da Silva Baía Lira 

Orientador: Flavio Santos Leite 

 

           In modern combat, Artillery plays a key role in supporting combat units and is currently 

an important vector, mainly because of its deterrent power, and it is increasingly necessary to 

obtain modern platforms that provide greater speed and precision in support of fire. In Brazil, the 

necessary modernization began in the Brazilian Army, through the Strategic Army Project (PEE) 

"Recovery of Operational Capacity", recently denominated "Full Capacity" with the new self-

propelled gates M109 A5 + BR. The following work shows the analysis and comparison 

between the M109 A3 and M109 A5 + BR (new version acquired), verifying the impacts of the 

acquisition of the M109 A5 + BR in the modernization of the Brazilian Army's self-propelled 

artillery. A study was carried out based on a bibliographical research of authors with deep 

knowledge on the subject. The research was also supported in Artillery manuals, both national 

and foreign. The purpose of this work is to present the main characteristics of the self-propelled 

objet M109 A3 and M109 A5 + BR and to verify the main differences between the two versions, 

the new changes of the new platform and the influence in the expansion of the current 

capabilities of the Brazilian artillery. As a conclusion, it can be verified that the advantages 

imposed by the new A5 + BR version are much higher than the A3 version, the latter composed 

only by analog systems, allowing new ways of employment, being able to act in a decentralized 

way, being more precise and decreasing the time and the first shot by more than 80%. 

 

 

 

 

Key words: self-propelled artillery, Howitzer, M109 A3,M109 A5 + BR 
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1 INTRODUÇÃO 

Nos combates modernos a Artilharia tem um papel fundamental no apoio às unidades de 

combate, segundo Tracy (2004), que afirma que a artilharia vem causando mais baixas ao 

inimigo que qualquer outro sistema de combate, demonstrando, dessa maneira, que o sistema 

apoio de fogo continua exercendo papel essencial nas operações militares. 

              A Artilharia de Campanha mostra-se, atualmente, um vetor importante, principalmente 

por seu poder dissuasório sendo cada vez mais necessária a obtenção de plataformas modernas 

que proporcionem uma maior velocidade e precisão no apoio de fogo. Dessa maneira, estudando 

os principais conflitos que a Artilharia foi empregada e relacionando-os com a evolução de seus 

materiais, percebe-se que os exércitos detentores de uma Artilharia moderna obtiveram 

vantagens no combate segundo David Brister (2018), que cita o conflito entre Rússia e Ucrânia 

no qual as unidades de artilharia do Exército Russo utilizando avançadas técnicas de combate e o 

uso de veículos não tripulados conseguiu neutralizar inúmeros batalhões ucranianos com grande 

eficiência e precisão. 

Contudo com as novas imposições dos conflitos modernos foi verificada a grande 

necessidade de modernização dos meios de apoio de fogo, tendo em vista seu crescente 

protagonismo nos campos de batalha segundo David Brister (2018), que afirma que com as 

tecnologias atuais, as unidades de artilharia não podem se defender de forma eficaz contra 

qualquer adversário que possua algum conhecimento memo que mínimo no emprego de 

artilharia. No Brasil, a necessária modernização vem sendo buscada pelo Exército Brasileiro, por 

meio do Projeto Estratégico do Exército (PEE) “Recuperação da Capacidade Operacional”, 

recentemente denominado “Capacidade Plena” com a obtenção de novos obuseiros 

autopropulsados M109 A5 + BR, visando dotar as unidades Brasileiras com o que a de mais 

moderno em apoio de fogo. 

A nova plataforma escolhida para reequipar as unidades autopropulsadas da artilharia foi 

a M109 A5 + BR, que apresenta diversas melhoras em relação a versão anterior. É uma evolução 

da versão M109 A3, atualmente em uso no Exército Brasileiro.  

Nela, foram incorporadas diversas novas tecnologias visando potencializar suas 

capacidades por meio de uma completa modernização que a incorpora novas tecnologias que 

anteriormente não estavam presentes.  

Delimitou-se, portanto, o foco deste trabalho nas vantagens e desvantagens e nas novas 

capacidades do obuseiro M109 A5+ BR em comparação com a sua versão anterior o M109 A3. 

Seu estudo é relevante para o meio militar, uma vez que envolve, diretamente no assunto, as 



forças armadas, os quais são os principais usuários destes artefatos bélicos. Cabe ressaltar ainda 

que, além de proporcionar um grande ganho tecnológico, a nova plataforma é também 

responsável por um grande aumento do poder de persuasão para a nação que a detém, 

proporcionado, principalmente, devido aos aspectos de precisão e alcance.   

          O objetivo geral deste trabalho deste trabalho é, portanto, analisar as principais 

características do obuseiro autopropulsado M109 A5 + BR comparando-o com a versão anterior 

da plataforma o obuseiro autopropulsado M109 A3 para verificar as vantagens e desvantagens da 

nova plataforma e as novas possibilidades adquiridas pela artilharia do Exército Brasileiro. 

 A fim de atingir os objetivos propostos, as principais fontes usadas foram manuais técnicos 

dos obuseiros, bem como “Artilharia de Campanha: principais tendências mundiais e sistemas de 

arma de tubo em uso”, de Cezar Carriel Benetti, dentre outras. 

         Dessa forma, a presente monografia está assim estruturada: 

No primeiro capítulo, foi abordado o tema através da introdução, com a finalidade de 

introduzir e ambientar o assunto que será trabalhado nesta monografia, proporcionando um 

melhor entendimento. 

Os demais capítulos na sequência, o qual apresentarão o referencial teórico-metodológico, 

apresentam-se em 3 capítulos. O primeiro explora um breve histórico da artilharia 

autopropulsada do Exército brasileiro. O segundo capítulo trata sobre as características técnicas 

do obuseiro autopropulsado M109 A3, assim como, dados técnicos, vantagens e desvantagens. 

Já o terceiro, explora as características do obuseiro M109 A5 + BR. 

Na sequência, o capítulo sobre os resultados e a análise dos dados colhidos aborda 

analiticamente o que foi exposto no desenvolvimento, elucidando se o encontrado corrobora ou 

refuta as hipóteses. 

 

2 REFERENCIAL TEÓRICO - METODOLÓGICO 

 

O tema de pesquisa insere-se na linha de estudo relativa ao estudo de caso das novas 

possibilidades adquiridas pela artilharia autopropulsada do Exército Brasileiro com a aquisição 

do obuseiro M109 A5 + BR, campo de pesquisa inserido na área de Tecnologia, conforme 

definido na Portaria nº 517, de 26 Set 00, do Comando do Exército Brasileiro. (BRASIL, 2000).  

 2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema  

Buscando identificar o que de mais relevante e atualizado foi produzido sobre o tema deste 

trabalho, foram coletados dados dos mais variados tipos de fontes e autores. Dessa forma, 

seguem abaixo as ideias que se fizeram pertinentes à elucidação do tema proposto. 



O primeiro capítulo do desenvolvimento deste trabalho abordará um breve histórico da 

artilharia autopropulsada do Exército Brasileiro com o foco nos antecedentes da introdução do 

M109 A3 até a chegada dos M109 A5 + BR. 

O segundo conteúdo descreve as principais características do obuseiro autopropulsado 

M109 A3, abordando as principais características, dados técnicos e capacidades   

       O terceiro conteúdo tratara das capacidades e dados técnicos do M109 A5 + BR e suas 

principais capacidades. Na sequência será abordado uma comparação com base nos dados 

técnicos e características das duas versões.   

 

2.2 Artilharia Autopropulsada do Exército Brasileiro 

 

       Nos combates modernos a Artilharia vem desempenhando um papel fundamental no apoio 

às unidades de combate e no apoio de fogo, sendo cada vez mais necessário que as nações 

possuam uma artilharia moderna com alto poder de fogo e mobilidade para obter vantagens em 

combate.  

       Com o decorrer dos anos surgiu a grande necessidade da modernização dos materiais de 

artilharia o que ficou evidente, principalmente, nos anos seguintes a segunda guerra mundial em 

que foi verifica a necessidade da criação de peças de artilharia que aliassem um alto poder de 

fogo, mobilidade, proteção blindada e rapidez no apoio de fogo para que fossem capazes de 

acompanhar carros de combate e tropas mecanizadas. 

       Conforme relata Tracy: 

 

 

 

 

 

 

 

       Essas novas capacidades foram possíveis com a criação dos obuseiros autopropulsados, 

cujos primeiros projetos remontam a década de 1950 e no Brasil entraram em operação no final 

da década de 1960 com a chegada de 72 M108 AP semi novos, fruto do Acordo Militar Brasil - 

Estados Unidos,tendo como com o objetivo de garantir a defesa do hemisfério ocidental face as 

ameaças representadas pelo bloco soviético,estabelecendo basicamente o fornecimento de 

material norte-americano para o Exército Brasileiro em troca de minerais estratégicos entre o 

Brasil e os Estados Unidos  

Se os soldados americanos se deparam com artilharia impactante – mesmo 

que sistemas de armas menos capazes – suas vidas correm perigo.Durante a 

operação Anaconda no Afeganistão,soldados da 10ª Divisão de montanha 

esperam de 26 minutos a varias horas para receber apoio aéreo.isso teria 

sido suportável se não tivessem  sido atacados e se o inimigo não tivesse se 

movimentado constantemente.Porém ,as forças da AL-Qaeda disparavam-

lhe morteiros sem sofrer reações ,o que faziam por meio de técnicas 

rudimentares de sobrevivência e disparo.isso resultou em atrasos nas 

missões e em soldados americanos feridos.(TRACY,2004,p.15) 



       Os M108 AP recebidos pelo Exército Brasileiro foram enviados em excelentes condições 

pois haviam sido recentemente desativados das Field Artillery Regiment (Regimentos de 

Artilharia de Campanha) do Exército dos Estados Unidos, e muitos veículos apresentavam baixa 

quilometragem, porém em 1972 quando os obuseiros chegaram ao Brasil sua produção já havia 

sido descontinuada há quase dez anos, gerando assim problemas no fluxo de peças de reposição, 

mais notadamente em seu motor. O que nos anos seguintes causou uma grave crise de 

fornecimento de peças de reposição, deixando grande parte da frota de M108 AP indisponível. 

                                           

Figura 1- dados técnicos obuseiro M108 AP 

Fonte: http://www.armasnacionais.com/2018/01/M108Ar-howitzer-no-brasil.html. acesso em 15/02/2019  

        A solução, contudo, foi a realização de obras de modernização envolvendo o uso de 

empresas nacionais, com destaque para a substituição do sistema de transmissão aumentando a 

vida útil do material e barateando os custos com a manutenção. 

       Porém mesmo com problemas logísticos para a aquisição de peças sobressalentes, a chegada dos 

novos obuseiros causou uma grande evolução nos meios de apoio de fogo, pois o Exército até o momento 

não possuía em sua frota nenhum obuseiro com as mesmas capacidades. 

      Esses novos obuseiros após as modernizações passaram a possuir um motor considerados 

muito eficientes para a época, sendo capaz de acompanhar tropas blindadas e mecanizadas e 

diminuindo consideravelmente o tempo necessário para uma bateria de obuses chegar em 

posição e estar pronta para atirar, além de possuírem um eficiente obus de 105mm, capaz de 

disparar projeteis de 14,9kg autoexplosivos com um alcance Máximo de 11,2km e podendo 

disparar todas as munições desenvolvidas no padrão OTAN. 

        Contudo com o passar dos anos ficou evidente que o M108 AP já não atendia mais os 

requisitos operacionais do Exército e no período entre os anos 1999 e 2001 o Brasil iniciou o 

recebimento de novos obuseiros autopropulsados do modelo M109A3, que vieram 

complementar ao poder de fogo brasileiro equipando novas unidades.  

        Esses novos obuseiros foram adquiridos oriundos de excedentes do Exército belga em 

quatro lotes totalizando 37 Viaturas Blindadas de Combate Obuseiro Autopropulsada M109 A3, 



denominadas VBCOAP M109 A3, modernizadas pela empresa belga SABIEX 

INTERNATIONAL S/A, antes de sua entrega para o país. Com esta aquisição, a Artilharia 

autopropulsada Brasileira deu o grande passo para a sua modernização. 

                           

                                        
                         
Figura 2- Obuseiros M-109 A3 sendo modernizados na Sabiex International S/A, na Bélgica, antes de virem para o 

Brasil.  
Fonte: Sabiex International S/A. 
             Esses novos Obuseiros por serem de calibre 155mm, possibilitaram um grande ganho no 

alcance máximo de tiro agora chegando a um alcance máximo de 23,5km, antes restritos a 11,2 

km, ocasionando um maior poder de fogo e um maior aprofundamento do combate, com as 

unidades de artilharia podendo apoiar tropas cada vez mais distantes.  

            O M109, por muitas décadas, foi a base da artilharia autopropulsada na maioria dos 

exércitos ocidentais sendo usado até os dias atuais. Em suas diversas versões que foram sendo 

aprimoradas, participando inclusive nas Guerras do Golfo (1991 e 2003), com as forças 

americanas em sua versão A6 Paladin, bem mais moderna do que o modelo adquirido pelo 

Brasil.                            

           Nos Exércitos da América do Sul, apenas o Brasil, Chile (24 M-109 KAWEST, 12 M-109 

A3 e 12 M-109 A5+) e o Peru (12 M-109 A2 com obus M185) operam versões deste modelo. 

          Porem alguns anos mais tarde dando continuidade a modernização dos meios do apoio de 

fogo da artilharia brasileira, o Exército por meio do Projeto Estratégico do Exército (PEE), 

denominado de Capacidade Plena, iniciou o recebimento de 40 viaturas M-109 A5, doadas pelo 

Exército Americano, através do programa Foreign Military Sales (FMS), que em tradução livre 

significa vendas militares estrangeiras no qual o governo dos Estados Unidos facilita a venda de 

armas ,equipamentos e serviços de defesa além de oferecer treinamentos para governos 

estrangeiros. 

           Esse projeto visa dotar as unidades de artilharia com o que há de mais moderno no que 

tange o apoio de fogo autopropulsado, dos 40 obuseiros,6 servirão como doadores de 

componentes, podendo ainda ser usados no treinamento da guarnição, ficando dois deles para 

serem utilizados como simuladores. Os 32 restantes serão modernizados para a versão M109 



A5+BR que incorporam diversas novas tecnologias inéditas no apoio de fogo, se aproximando 

tecnicamente das versões mais modernas do M109 com destaque para a versão A6 Paladin a 

versão mais moderna em uso       atualmente. 

           Conforme afirma Dean Medland, vice-presidente de Programas do setor de Veículos de 

Combate da BAE Systems, empresa responsável pela modernização dos novos obuseiros: 

 

           

 

 

           Após a confirmação da chegada dos 40 obuseiros dos Estados Unidos, foi recentemente 

anunciada pelo comando do Exército o recebimento de mais um lote com o total de 96 veículos 

oriundos de depósitos de material excedente do US Army, ainda no âmbito do FMS(Foreign 

Military Sales).Do total do material 56 são M109 A5 ainda em definição por parte do estado 

maior do Exército se passarão por uma modernização a semelhança do primeiro lote e o restante 

dos 40 equipamentos são compostos por municiadores blindados M992 inédito no Brasil. 

                             

Figura 3-  Segundo lote de obuseiros M-109 A5 sendo recebidos no Brasil. 

Fonte: http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/30787/96-blindados-chegam-no-Parana-para-reforcar-arsenal-do-

Exercito-Brasileiro/ acesso em 18/02/2019                       

 

2.3    Obuseiro Autopropulsado M109 A3 

 

         Com o passar dos anos ficou cada vez mais evidente que a artilharia autopropulsada estava 

se tornando extremamente defasada com o emprego do M108AP, esse que já não atendia mais os 

requisitos operacionais do Exército e já avia sido aposentado em quase a totalidade de países que 

o utilizavam. Contudo a solução veio no período entre os anos 1999 e 2001 quando o Brasil 

iniciou o recebimento de novos obuseiros autopropulsados do modelo M109 A3 seguindo o 

“Este contrato é um ótimo exemplo do forte relacionamento        

desenvolvido com o Exército ao longo de muitos anos e nossa estreita 

cooperação com as forças armadas brasileiras, Estamos ansiosos para 

continuar apoiando os objetivos do Brasil de transferir know-how 

tecnológico, participação e desenvolvimento da indústria local, bem como 

a adaptação de soluções para as exigências brasileiras.” 

 

http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/30787/96-blindados-chegam-no-Parana-para-reforcar-arsenal-do-Exercito-Brasileiro/
http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/30787/96-blindados-chegam-no-Parana-para-reforcar-arsenal-do-Exercito-Brasileiro/


Plano Básico de Estruturação do Exército (PBEEx) em vigor àquela época, com a artilharia 

brasileira sendo  reforçada e modernizada pela aquisição de 37 Viaturas Blindadas . 

          Conforme relata Expedito Carlos Stephani Bastos: 

 
 “Com essa aquisição, a Artilharia sobre lagartas deu o grande passo para a sua 

modernização. Até então, contava com os antiquados Obuseiros M108 de calibre 

105mm, recebidos no final dos anos 1960, num total de 72 exemplares. Pelo fato de 

esses novos obuseiros serem de calibre 155mm, com alcance de tiro a uma distância de 

23,5km, a artilharia sobre lagartas no      Exército ganhou uma grande mobilidade e alto 

poder de fogo.” 

         

        O Obuseiro M-109 em suas diversas versões foi, por muitas décadas, a base da artilharia 

autopropulsada na maioria dos exércitos ocidentais sendo amplamente empregada em diversos 

conflitos ao redor do mundo com destaque para a Guerra do Golfo (1991 e 2003) sendo 

empregado ate os dias de hoje por vários Exércitos.   

 

2.3.1 características  

 

        Para fim de análise e estudo, foram retirados dados técnicos acerca do obuseiro M109 A3 

do manual C-6-86 serviço da peça do obuseiro 155mm M109 A3 e fontes de consultas de 

especialistas na área, será analisado as principais características a respeito do chassi, motor e do 

obuseiro. 

Acerca das características do obuseiro, Expedito Carlos Stephani Bastos afirma que: 

 

fogo de armas leves. O motorista fica sentado à esquerda, na frente do chassi, tendo à 

direita o motor. Os outros cinco membros da tripulação, comandante, atirador e três 

municiadores, ficam na torre e na parte posterior do chassi.uma larga porta traseira 

permite o remuniciamento. Existem, ainda, duas portas laterais e uma na traseira da 

torre, bem como duas escotilhas no teto. Sua suspenção e do tipo barra de torção e 

utiliza sete rodetes intermediários com o rodete do motor na frente e o rodete tensor na 

lateral traseira, não existindo assim rodetes fixos.      

 

   Os M109 A3 são atualmente empregados pelo 15º Grupo de Artilharia de Campanha (15º GAC 

ap) sediado na Lapa (PR), pelo 29º Grupo de Artilharia de Campanha ( 29º GAC ap) em Cruz 

Alta (RS), 16º Grupo de Artilharia de Campanha (16º GAC) em São Leopoldo (RS), e ainda está 

presente no Centro de Instrução de Blindados General “ Walter Pires”, em Santa Maria (RS).  

                                            

 

    

Figura 4-M109A3 do 16º Grupo de Artilharia de Campanha Autopropulsado - São Leopoldo  

Fonte: http://www.defesanet.com.br/leo/noticia/15683/EB---M109A5%2B-e-M113A2MK1--/(acesso em 

03/05/2019)     



      Conforme pode-se perceber dos seguintes dados aos dados retirados do mesmo manual no 

que diz a respeito as características básicas do material, Características gerais da VBC OAP 

M109 A3: 

              

 

 

 

Tabela 1: Dados Técnicos do obuseiro M109 A3  

Fonte :( 6-86 serviço da peça do obuseiro 155mm M109 A3, p.2-1) 

Características  VBCOAP M 109 A3  

Peso pronto Combate 24 948 Kg 

Comprimento com Tubo 9,12 m 

Motor Detroit 71T V8 440 Hp 

Autonomia(aproximada) 354 Km 

Velocidade Máxima Frente 56,3 Km/h 

Velocidade Máxima Ré 11,3 Km/h 

Tubo M 185(6,05 m) 

Reparo M 178 

Calibres 39,032 

Alcance Carga 7 14 600 m 

Alcance Carga 8 18 000 m 

Alcance Carga 8 HE M549 23 500 m 

Cadêncida Máxima de Tiro 4 TPM nos 3 primeiros minutos 

Cadência Normal de Tiro Carga 1-7 1 TPM  

Carga 8 1 Tiro a cada 3 minutos 

Sistema QBN Não Possui 

Munições Modernas Copperhead– Excalibur 



2.3.2     Serviço da peça 

 

             O serviço da peça do obuseiro M109 A3 segundo o manual do Exército Brasileiro C6-86  

 (2003), no qual aborda sobre o serviço da peça do obuseiro M109 A3, tem a sua guarnição 

assim composta:  

       - Chefe de peça (CP) 

       - Cabo apontador (C1) 

       - Soldado atirador (C2) 

       - Soldado carregador (C3)      

       - Soldado municiador(C4) 

       - Cabo motorista (Motr) 

 

 

 

Figura 5: Serviço da peça M109 A3. 

Fonte: C6-86 (2003) p.3-7. 

 

 

 

 

  



2.4 Obuseiro Autopropulsado M109 A5 + Br 

 

 

            Conforme a portaria n° 131-EME, de 22 de junho de 2015 os novos obuseiro M109 A5 + 

BR foi adquirida por meio do programa FMS (Foreing Military Sales) dos EUA, conforme já foi 

abordado anteriormente, no qual o Exército fará uma modernização por meio da empresa BAE 

system, passando a incorporar diversas novas tecnologias modernas colocando-o em igualdade 

com as versões mais avançadas na atualidade, com destaque para o M109 A6 Paladin em uso 

pelos EUA. Por ser uma evolução do obuseiro M109 A5, serão analisadas as características 

básicas desse material assim como as modificações a serem realizadas na modernização. 

 

2.4.1 características 

            

          Para fins de análise e estudo, será utilizado a versão M109 A5, que configura a versão 

recebida pelo Exército e será modernizada, passando a ser denominada M109 A5 + BR Será 

analisado as principais características a respeito do chassi, motor e do obuseiro, para isso foi 

analisado os seguintes dados extraídos do manual estadunidense TM-9-2350-311-10:  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

           Essas informações se somam aos dados aos dados retirados do mesmo manual no que diz 

a respeito as características básicas do material: 

 

 

 

 

 

O obuseiro médio e autopropulsado é um suporte de combate blindado completo, carregado 

internamente, transportável por ar, veículo movido por um motor diesel de oito cilindros. O 

veículo carrega uma equipe de seis: tratorista. chefe de peça, dois serventes, apontador e 

atirador. [....]O armamento primário nos obuses M109 A5 incluem uma montagem de tubo 

155mm M284 e um reparo M182,com disparo realizado por um mecanismo de disparo 

M49.O armamento secundário é uma metralhadora calibre 50. 

 

A montagem da blindagem protege a tripulação e o equipamento contra o fogo das armas 

pequenas. O veiculo é dividido em três seções: compartimento do motorista, compartimento 

do motor e compartimento de combate. Os obuseiros M109 A4/M109 A5 contem 

equipamentos de defesa química, biológica e nuclear (DQBN) que permite que a tripulação 

opere o obus em um ambiente (NBC.( tradução livre)(ESTADOS UNIDOS DA 

AMERICA,2008,p 1-5) 



Características gerais da VBC OAP M109 A5: 

 

 

         

 

      

Tabela 2: Dados Técnicos do obuseiro M109 A5  

Fonte :( ESTADOS UNIDOS DA AMERICA-2008, p.1-20) 

CARACTERÍSTICAS                           VBCOAP M109 A5 

Peso pronto Combate 29 948 KG 

Comprimento com Tubo 9,17 M 

Motor Detroit 71T V8 440 HP 

Autonomia(aproximada) 354 KM 

Velocidade Máxima Frente 56,3 KM/h 

Velocidade Máxima Ré 11,3 KM/h 

Tubo M284(6,09 m) 

Reparo M 182 

Calibres 39,290 

Alcance Carga 7 18.000 m 

Alcance Carga 8 22.000 m 

Alcance Carga 8 HE M549 30.000 m 

Cadêncida Máxima de Tiro 4 TPM( tiros por minuto) nos 3 primeiros minutos 

Cadência Normal de Tiro Carga 1-7 1 tiro por minuto 

Carga 8  1 tiro a cada 3 minutos 

Sistema de defesa QBN( química biológica e 

nuclear) 

Possui 

Munições modernas  Copperhead – SADARM  

Excalibur  



 

          Contudo com a versão A5 + BR escolhida para equipar as unidades autopropulsadas 

brasileiras, o obuseiro apresenta outras características além das que já foram citadas como a 

incorporação um medidor da velocidade inicial do tubo, que proporciona maior precisão ao tiro, 

além de melhorias no sistema de posicionamento e navegação, na unidade de exibição de 

comando, nos rádios digitais, no sistema de controle de armas e no bloqueio de tubo 

remotamente acionado. 

          Conforme afirma o site Defesanet, especialista em assuntos militares: 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           Com essas novas tecnologias incorporadas será possível reduzir o tempo entre o 

recebimento da missão tiro e o disparo em mais de 80% em relação aos modelos anteriores, alem 

de permitir o uso de munições assistidas o que permitem um aumento significativo no alcance 

máximo e possibilita também o uso de munições inteligentes guiadas por GPS graças a 

incorporação do tubo M284 que é relativamente maior que a versão anterior proporcionando um 

aumento significativo da precisão do tiro.   

            Destaca-se também a presença de um sistema de travamento automático da torre com 

funcionamento integrado ao sistema de controle do veículo e também a presença de um sistema 

de comunicação composto por equipamentos Falcon 3, que já e operado por diversas unidades 

do EB, possibilitando enviar mensagens criptografadas, realizar saltos de frequência dificultando 

A viatura contará com travamento automático do tubo, medidor de Vo 

(velocidade inicial), navegação inercial, GPS, sistema eletrônico de pontaria 

e computador de tiro. Essa tecnologia agregada acarretará em um aumento 

significativo da precisão, bem como maior rapidez para entrada em posição 

e execução do primeiro tiro.  

O alcance do armamento principal é uma das características que mais 

impressionam no A5. Em virtude do tubo M284, o obuseiro tem um alcance 

máximo de 23,5 km, podendo chegar até a 30 km com munição assistida, uma 

diferença significativa em relação ao M109 A3, que mesmo com munição 

assistida alcançava em torno de 23,5/24 km. 

O termo “munição assistida”(RAP) é utilizado para designar cartuchos de 

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

adicional, a qual queima durante o trajeto da munição até o alvo. 

Os gases da queima diminuem a força de arrasto pois diminuem a diferença 

entre as pressões das partes anterior e posterior do projetil. Tal efeito 

aumenta o alcance e melhora a precisão do tiro.( 

http://www.defesanet.com.br/terrestre/noticia/25965/Modernizacao-da-

Artilharia-com-novo-obuseiro-M109-A5%2B-BR/) acesso em 03/03/2019 

 

 

 

 

http://www.defesanet.com.br/terrestre/noticia/25965/Modernizacao-da-Artilharia-com-novo-obuseiro-M109-A5%2B-BR/
http://www.defesanet.com.br/terrestre/noticia/25965/Modernizacao-da-Artilharia-com-novo-obuseiro-M109-A5%2B-BR/


para a força inimiga a interceptação de comunicação, além de possibilitar a transmissão de dados 

e voz. 

                

 

                  

                      Figura 6: Sistema de travamento automático da torre do M109 A5 + BR. 

                          Fonte: autor 

 

           As novas unidades do obuseiro vão equipar inicialmente duas unidades de artilharia do 

Exército: o 5º Grupo de Artilharia de Campanha autopropulsado (5º GAC ap) localizado em 

Curitiba-Pr e o 3°Grupo de Artilharia de Campanha autopropulsado (3º GAC ap) em Santa 

Maria-RS. 

         Conforme podemos observar no quadro esquemático abaixo o qual apresenta as principais 

tecnologias embarcadas com a nova versão, destacando cada novo equipamento incorporado 

tanto no modelo M109 A5, a atualização para M109 A5 + e a atualização BR:              



 

Figura 7 : quadro com novas tecnologias incorporadas no obuseiro M-109 A5 + BR . 

Fonte: http://www.defesanet.com.br/terrestre/noticia/25965/Modernizacao-da-Artilharia-com-novo-obuseiro-

M109-A5%2B-BR/ ( acesso em 03/03/2019) 

         

 2.4.3     Serviço da peça 

 

             O serviço da peça do obuseiro M109 A5 segundo o manual do Exército dos Estados 

Unidos TM 9-2350-311-10 (p.1-41) é muito semelhante ao adotado pelo manual brasileiro C6-

86 (2003), no qual aborda sobre o obuseiro M109 A3. A grande diferença entre as duas 

publicações é a presença da viatura remuniciadora como parte da peça (ammo vehicle). Apesar 

de ambas as peças apresentarem diversas diferenças estruturais e de tecnologia embarcada, 

pouco se altera nas guarnições, sendo algo positivo para a adaptação ao novo equipamento. 

Sendo assim a guarnição e composta por: 

 

       - Chefe de peça (Chief of section) 

       - Apontador (Gunner) 

       - Atirador (Assistant gunner) 

       - 2 serventes (Cannonneeers) 

       -Tratorista (Vehicle driver) 

http://www.defesanet.com.br/terrestre/noticia/25965/Modernizacao-da-Artilharia-com-novo-obuseiro-M109-A5%2B-BR/
http://www.defesanet.com.br/terrestre/noticia/25965/Modernizacao-da-Artilharia-com-novo-obuseiro-M109-A5%2B-BR/


           No manual TM 9-2350-311-10, também é previsto uma guarnição que mobilia uma a 

viatura remuniciadora que faz parte da peça, sendo assim composta: 

 

       - Chefe de equipe da equipe de munição (Ammo team chief)  

       - Serventes (Cannoneer) 

       - Tratorista (Vehicle driver) 

 

 

Figura 8: Serviço da peça M109 A5. 

Fonte: ESTADOS UNIDOS DA AMÈRICA-2008. p.1-43. 

 

2.4.4 Sistema Digital de Artilharia de Campanha (SISDAC) 

                Conforme afirma a portaria n° 131-EME, de 22 de junho de 2015que aprova a diretriz 

de implantação do projeto M109 A5 + BR, o SISDAC é definido como: 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



A instrumentação dos obuseiros com radares de medição de velocidade inicial (VO), 

equipamentos de navegação inercial (INS, no idioma inglês) e GPS, tal como previsto 

para os M109 A5 + BR, possibilita a automação de grande parte dos procedimentos 

descritos anteriormente e, ainda, a integração, em tempo real, com cartas digitais. Para 

gerenciar estas informações e também os dados recebidos pelos Observadores 

Avançados (OA) e pelos meios de busca de alvos, utilizam-se programas de 

computador, normalmente instalados nas C Tir (Bia e/ou GAC), Centros /Elementos de 

Coordenação de Apoio de Fogo (C/ECAF), nos escalões tatitos de combate 

(Unidade/Brigada/DE) e superiores. As informações passam a circular não só por voz 

ou papel mas principalmente por transmissão de dados digitais (via rádio). A este 

sistema de gerenciamento da artilharia de campanha, desde os AO, passando pela 

coordenação e até as peças, deu-se o nome de Sistema Digitalizado de Artilharia de 

Campanha (SISDAC). (BRASIL,2015)     

           

            Portanto esse sistema se torna fundamental para que a artilharia autopropulsada aumente 

cada vez mais as suas capacidades, permitindo que possa ser operada de várias maneiras 

conforme aborda Lind (2017). A capacidade de entrar em posição, apontar o tubo, atirar e 

retroceder, tudo isso podendo ser feito por uma peça isolada, o que antes não era possível com a 

versão anterior. 

 

 
Figura 9: Composição do SISDAC. 

Fonte:http:/artilhariadecampanha.blogspot.com.br/2015/12/o-sistema-artilharia-de-campanha.html, acesso em 

8/4/2019 

 

          Contudo, vale ressaltar que o Exército dos Estados unidos utiliza um sistema próprio de 

controle de tiro que equipa suas versões mais modernas do M109 o Advanced Field Artilery 

Tatical Data System (AFATDS) que segundo afirma o site dos fuzileiros navais dos Estados 

Unidos Da América:  

 

         O AFATDS é um sistema automatizado de comando e controle de suporte ao tiro 

de artilharia composto por software e suporte que automatiza as funções de apoio de 

fogo, planejamento de fogos e direção de tiro necessárias para suportar as operações da 

artilharia de campanha e outros meios de apoio aéreo e naval. (tradução livre) 

(ESTADOS UNIDOS DA AMERICA, 2017)  

 

 



          Segundo a portaria nº 131-EME, de 22 de junho de 2015 que aprova a diretriz de 

implantação do projeto VBCOAP M109 A5 +, o Exército Americano emprega há mais de 20 

anos o sistema AFATDS nos seus obuses M109 A6 paladin. O AFATDS configura uma 

alternativa ao SISDAC, tendo em vista que ambos os sistemas são produzidos pelo mesmo 

fabricante e disponível para compra via FMS.   

 

3 Referencial metodológico e procedimentos  

 

          Visando a confirmação do que foi apresentado pela revisão da literatura, foram formulados 

os seguintes problemas de pesquisa: quais as vantagens e desvantagens do novo obuseiro M109 

A5 + BR e quais ganhos a nova plataforma pode proporcionar para a modernização da artilharia? 

Quais são as diferenças entre as versões A5 + BR e A3? Quais os ganhos reais em relação a 

rapidez e precisão no apoio de fogo da nova versão? 

         Como ponto de partida, foram levantadas as seguintes hipóteses, enumeradas a seguir: 

se a nova versão do obuseiro apresenta diversos avanços tecnológicos e mais tecnologia 

embarcada que na versão A3, esta última contando apenas com sistemas analógicos, exige-se 

uma maior necessidade de treinamento e adestramento de sua tripulação; se o M109 A5 + BR 

possui mais tecnologia embarcada e novos dispositivos como o georeferenciamento que permite 

um emprego em posições descentralizas e a realização de tiros mais precisos, algo que na versão 

A3 não existe, ele possui uma maior capacidade de emprego e podendo entrar em posição e 

atirar mais rapidamente. 

   As variáveis utilizadas neste trabalho refletem numericamente o desempenho do obuseiro 

autopropulsado M109 A5 + BR.  

Dessa forma, o objetivo geral que se buscou atingir foi analisar as duas versões do obuseiro 

M109, através de suas versões A3 e A5 +. Especificamente, visou-se à verificar as vantagens e 

desvantagens de cada modelo; analisar e comparar as características dos obuseiros M109 A3 e 

M109 A5 + BR, a fim de constatar qual é mais eficaz; e, destacar a importância da modernização 

da artilharia autopropulsada para o combate modernos.  

Com o propósito de operacionalização da pesquisa, foram adotados os procedimentos 

descritos a seguir. 

Primeiramente, realiza-se uma pesquisa bibliográfica, com vista a rever a literatura que 

fornece o embasamento teórico necessário. Desse levantamento, destacam-se, David Brister 

(2018), Tracy (2004) e Expedito Bastos (2015). 



Constatou-se inicialmente que, até o momento, foram editados alguns títulos sobre o 

assunto. Quanto à qualidade das fontes encontradas, pode-se dizer que são satisfatórias visto que 

seus autores são especialistas no assunto. Dessa forma, destacam-se pela qualidade, pertinência e 

atualidade, A Artilharia de Campanha na encruzilhada da transformação, de Tommy Jammes 

Tracy bem como “Artilharia de Campanha: principais tendências mundiais e sistemas de arma de 

tubo em uso”, de Cezar Carriel Benetti.  

Como instrumento de coleta de dados, foi adotado o fichamento das obras já apresentadas e 

de alguns artigos sobre as características técnicas do obuseiro M109 A3 e M109 A5 +, 

abordando o funcionamento destes blindados, com suas vantagens e desvantagens, 

características técnicas dos sistemas de cada versão, dentre outros, obtidos de fontes digitais e 

revistas especializadas no assunto, objetivando, assim, dar ao trabalho veracidade e 

credibilidade. 

No tratamento dos dados coletados, trabalhou-se com a descrição das características dos 

obuseiros, M109 A5 + BR e M109 A3, e com a narração de fatos referentes à características 

técnicas dos obuseiros, de suas tecnologias embarcadas e sistemas, por permitirem a real 

visualização, de sua utilização, assim como, uma melhor compreensão das vantagens do 

emprego de cada uma delas. 

 Na análise dos dados, efetuou-se o cruzamento de dados coletados com as hipóteses 

apresentadas, a fim de verificar sua corroboração ou refutação. Serão confrontados os resultados 

com a teoria estudada na revisão de literatura sobre os obuseiros. 

 

4 RESULTADOS E ANÁLISE DE DADOS 

 

        Na busca por uma resposta ao problema que norteou a pesquisa, quais sejam: as vantagens e 

desvantagens das duas versões das VBCOAP, A3 e A5 + BR; as diferenças entre os obuseiros 

M109 A3 e o M109 A5 + BR; e se a versão A5 + BR é mais eficaz, chegou-se aos resultados que 

se seguem. 

 

 

4.1 Resultados 

 

O primeiro resultado importante que se deparou foi à grande influência de sistemas 

eletrônicos presentes na nova versão A5 +, que em sua grande totalidade, são inexistentes no 

Exército até o presente momento, com destaque para a presença de um sistema de 

posicionamento por GPS que permite uma entrada e saída de posição muito mais rápida, além de 



permitir a realização de tiros com maior precisão tendo em vista que a navegação à GPS é 

baseado na inserção de coordenadas, isto é, a trajetória do projétil era independente de agentes 

externos. Corrobora esta ideia Monico (2000, p.287) ao afirmar que: 

 

Este sistema espacial de navegação, que continua sendo desenvolvido pelo 

Departamento de Defesa dos EUA, pode ser usado em quaisquer condições 

meteorológicas satisfazendo as necessidades das forças militares, de modo a determinar, 

conforme já mencionado, a posição, velocidade e tempo em relação a um sistema de 

referência definido para qualquer ponto da Terra. Esse sistema, entretanto, possui 

restrições para o uso civil, o que explica a degradação da qualidade dos sinais 

provocada pelo Departamento de Defesa dos EUA. 

 

 

Sendo assim, a presença de um sistema de orientação à GPS aumenta a capacidade do 

Exército detentor desta tecnologia em relação ao apoio de fogo, tornando-se superior em Teatro 

de Operações, uma vez que este não sofre influência do clima. 

Além desse sistema destacasse a presença de um sistema eletrônico de pontaria e 

computador de tiro, SISDAC, que conta com a presença de diversos sensores como um medidor 

de velocidade inicial que fornece dados para realizar correções automáticas nos elementos de tiro 

aumentado a precisão dos disparos, automatizando grande pare dos procedimentos necessários 

para a realização do tiro e, ainda, a integração, em tempo real, com cartas digitais. Essas novas 

tecnologias em um aumento significativo da precisão, bem como maior rapidez para entrada em 

posição e execução do primeiro tiro. 

Outro fator importante revelado pela pesquisa foi referente a grande semelhança quanto as 

características técnicas dos obuseiros, principalmente no que diz a respeito do chassi, motor, 

com a versão A5 + BR possuindo uma versão modernizada do motor Detroid 717 V8 passando 

dos 405 hp para 440 hp, contudo mantendo a mesma velocidade máxima e autonomia, ficando a 

diferença apenas em sistema instalados com a nova atualização, como a presença de um sistema 

de defesa QBN na versão A5 + BR e a presenta de um novo tubo, que aumenta relativamente o 

alcance, além de permitir o disparo de munições inteligente, deixando a versão A3 em clara 

desvantagem.   

           Somando-se todos esses dados levantados pelo trabalho e avaliando-se os fatos e 

possibilidades das novas tecnologias embarcadas, tem-se que a versão A5 + BR é superior a 

versão A3 e mais vantajosa, devida as novas possibilidades que essa nova versão possibilita a 

artilharia autopropulsada Brasileira. 

         Cabe ressaltar que a quantidade de dados e a qualidade dos mesmos permitiram a obtenção 

dos resultados deste trabalho. Embora as considerações relatadas baseiam-se em uma pequena 

quantidade de fontes, a literatura como um todo chega a um mesmo resultado divergindo apenas 



em algumas informações ou fatos que não interferem na análise dos dados. As fontes usadas 

foram, portanto, as que apresentaram mais credibilidade. 

          Sobre o foco do problema de pesquisa, pode ser verificado que as vantagens impostas pela 

nova versão A5 + BR são muito superior a versão A3, esta última composta apenas por sistemas 

analógicos. A nova versão possibilita ainda novas forma de emprego, podendo atuar de maneira 

decentralizada, sendo mais precisa e diminuindo o tempo de entrada em posição e a realização 

do primeiro tiro em mais de 80%.   

 

4.2 Análise de dados 

 

           Diante dos resultados encontrados, podemos fazer algumas inferências. A resposta ao 

problema formulado parece ser plenamente apresentada durante a pesquisa. Quanto as 

caraterísticas de cada versão, foi realizada uma descrição clara e objetiva ao longo deste (vide p. 

17 a 28), não cabendo aqui uma análise detalhada. Porém quanto a comparação dos obuseiros, 

M109 A3 e M109 A5 + BR, e seus respectivos sistemas e tripulações, cabem alguns 

aprofundamentos. 

           Pôde-se demonstrar com o decorrer do trabalho que a nova versão A5 + BR é superior a 

versão A3. Entretanto essa superioridade foi ocasionada pela presença de sistemas digitais, tendo 

como principais agentes um sistema de geoposicionamento e um computador de tiro que integra 

todas as funções do obuseiro, tornando todas as suas funções automatizadas, tendo em vista que 

quanto as características básicas de chassi e motor as duas versões são equivalentes. 

           Ainda em relação a teoria existente, pode-se afirmar que quanto as tripulações as duas 

versões do obuseiro são equivalentes, com a diferença apenas na versão A5 + BR que prevê uma 

tripulação de um veículo municiador blindado M992, no qual possui 3 serventes  

          Deste modo, tem-se que a ausência de tecnologias embarcadas na versão A3   foram de 

fundamental importância para que essa versão A5 + BR se torne mais vantajosa. Portanto, 

podem ser feitas algumas análises explicativas sobre o que foi encontrado. Dentre elas destaca-se 

a vantagem de a versão A5 + BR possibilitar entrar em posição em cerca de 3 minutos, contra 15 

minutos da versão A3, ocasionando uma redução de cerca de 80%, permitindo um aumento na 

capacidade de resposta em missões de tiros melhorando o apoio de fogo das unidades blindadas. 

          Ainda em relação a teoria existente, pode-se verificar as novas possibilidades adquiridas 

pela Artilharia autopropulsada brasileira como; a possibilidade do emprego das unidades de 

maneira descentralizada, graças ao sistema de georeferenciamento que permite que a nova 

versão possa atirar de qualquer posição, mantendo ao mesmo tempo uma precisão dos cálculos 

balísticos reduzindo os erros de dados do alvo; um aumento no alcance e na letalidade das 



unidades autopropulsadas, além de permitir realizar operações de “shoot – scoot”  ( atirar e sair) 

graças a uma maior rapidez na preparação para o tiro.    

           Assim a hipótese de pesquisa pode ser considerada confirmada, pois foi verificada o 

aumento das possibilidades da artilharia autopropulsada brasileira, colocando a versão A5 + BR 

em clara vantagem em relação A3. 

           Pode-se concluir, assim, que a presença de tecnologia embarcada se torna imprescindível 

para o combate moderno, acarretando em um grande poder de dissuasão para o pais que a detém. 

Este objetivo está sendo alcançado pela modernização da artilharia autopropulsada com o 

aumento do alcance, precisão e letalidade imposta ao inimigo que são extremamente importantes 

na conquista dos objetivos fixados pelo Projeto Estratégico do Exército (PEE) “Recuperação da 

Capacidade Operacional”, recentemente denominado “Capacidade Plena”. Sendo o sucesso da 

versão A5 + BR, favorecida pela grande quantidade de tecnologia embarcada, algo que na versão 

A3 não existe. 

 

                  

 

 

 
 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



5   CONCLUSÃO  

 

A presente pesquisa teve como objetivo geral que se buscou atingir foi analisar os obuseiros 

M109 A3 e M109 A5 +. Especificamente, visou-se a verificar as vantagens e desvantagens no 

emprego de cada modelo; analisar e comparar as características básicas das versões A5 + BR e 

A3, a fim de constatar qual é mais eficaz e verificar quais novas possibilidades foram adquiridas 

pela artilharia autopropulsada do Exército.  

       Diante disto, os resultados encontrados foram que, no período após a segunda guerra 

mundial os obuseiros autopropulsados começaram a ganhar grande relevância no teatro de 

operações. Tendo como finalidade de aliar um alto poder de fogo, mobilidade, proteção blindada 

e rapidez no apoio de fogo para que fossem capazes de acompanhar carros de combate e tropas 

mecanizadas. 

Desta forma, buscando alcançar as exigências do combate, como alcance e precisão, 

Artilharia Brasileira no final dos anos de 1990 adquiriu os obuseiros M109 A3, os quais 

demonstraram grande avanço nas unidades de apoio de fogo brasileira e posteriormente iniciou-

se a aquisição do M109 A5 + BR visando dotar as unidades autopropulsadas brasileiras com o 

que a de mais moderno atualmente. Porém a versão A5 + BR mostrou-se mais efetiva, 

principalmente porque esta possui uma grande quantidade de sistemas digitais e tecnologia 

embarcada, algo que na versão A3 é inexistente. 

Sob tal perspectiva, destaca-se a ideia de que o obuseiro M109 A5 + BR, com seus sistemas 

digitais, principalmente com presença do sistema de geoposicionamento e computador de tiro, é 

mais eficaz que o obuseiro M109 A3. Pois, a versão A3 não possui sistemas digitais sendo 

composto apenas por equipamentos analógicos, ocasionando que uma peça desta versão precise 

de um tempo maior para chegar em posição e estar em condições para atirar, algo que na versão 

A5 + BR e muito menor devido a seus sistemas eletrônicos, que além de agilizar os 

procedimentos para entrada de posição, diminui consideravelmente os erros de dados balísticos 

necessários para a realização do tiro.  

Portanto, as hipóteses de pesquisa podem ser consideradas confirmadas, pois a nova versão 

VBCOAP M109 A5 + BR permitiu o ganho de diversas novas capacidades para a artilharia 

autopropulsada brasileira, tendo em vista que a nova versão supera a versão A3, a mais moderna 

anteriormente em uso pelo EB, em vários quesitos, permitindo o aumento do poder de fogo do 

Brasil e o aumento de seu poder dissuasório.     

A partir disto, verifica-se que a relevância do uso de equipamentos com grande quantidade 

de tecnologia embarcada nos conflitos do século XXI é indiscutível e, como as ameaças, externa 

e interna, são constantes, não se pode deixar de investir em artefatos militares de alta tecnologia, 



já que é impossível prever um conflito, o qual tornará imprescindível o emprego de uma 

artilharia moderna. 

Conclui-se então, que para manter uma nação protegida, faz-se necessário a atualização do 

material bélico, bem como a preparação e aperfeiçoamento de seus militares que permite tal 

segurança e que impede possíveis ataques externos e internos. Tem-se, como exemplo, os EUA, 

que no decorrer dos conflitos, a partir da Primeira Guerra do Golfo (1991) até os dias atuais, 

tiveram que aperfeiçoar o sistema de apoio de fogo para garantir uma maior eficácia nos 

embates. Deve-se, portanto, buscar a prevenção, por intermédio do aprimoramento tecnológico e 

do contínuo adestramento de seus militares. 
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