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RESUMO 

O OBUSEIRO AUTOPROPULSADO SOBRE LAGARTAS NA ARTILHARIA DE 

CAMPANHA BRASILEIRA APÓS A SEGUNDA GUERRA MUNDIAL: a importância 

do M109 A5+ BR para o Exército Brasileiro. 

 

AUTOR: Leonardo Pereira Marques 

ORIENTADOR (A): Douglas Gerhardt da Silveira Santos 

 

Em função da evolução tecnológica dos equipamentos militares durante e após as duas 

grandes guerras no século XX, a artilharia brasileira buscou, desde então, evoluir seus 

materiais dentro das possibilidades econômicas e doutrinárias do país. Levando em conta que 

o material autopropulsado sobre lagartas foi desenvolvido e utilizado nesse período de 

guerras, ganhou uma evidencia no cenário brasileiro e mundial até a atualidade. Dentre as 

principais aquisições de material autopropulsado para a artilharia brasileira, este trabalho dará 

enfoque na mais recente, o M109 A5 +BR, que, mesmo sendo considerado defasado pelo 

EUA, trouxe uma grande euforia nos militares brasileiros quando anunciado sua aquisição. 

Assim, o objetivo deste trabalho é analisar e responder o porquê dessa importância dada ao 

material para o Exército Brasileiro. Afim de atingir esse objetivo, durante a monografia será 

apresentado um breve histórico do autopropulsado, analisado suas características e 

relacionando-as às imposições dos conflitos modernos além de compará-lo com os principais 

autopropulsados mundiais. O método utilizado nessa monografia foi o indutivo, com o tipo de 

pesquisa exploratório, tendo em vista o pouco conhecimento disponível acerca do novo 

material, utilizando fontes desde livros e monografias, passando por documentos militares 

estrangeiros até manuais dos autopropulsados. Como conclusão, pode-se dizer que o M109 

A5+ Br traz uma mudança muito importante para a artilharia brasileira e compreende-se a 

grande expectativa colocada nesse material pois o material se adequa às imposições que um 

conflito urbano atualmente exige da artilharia, além de sistematizar muitos procedimentos 

antes feitos manualmente pelo servente da peça. 

 

 

 

Palavras-chave: Artilharia, autopropulsado, conflitos modernos, M109 A5+BR 
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ABSTRACT  

THE HOWITZER SELF-PROPELLED ON TRACK IN THE BRAZILIAN 

CAMPAIGN ARTILLERY AFTER THE WORLD WAR TWO: the importance of the 

M109 A5 +Br for the Brazilian Army 

 

 

AUTHOR: Leonardo Pereira Marques 

ADVISOR: Douglas Gerhardt da Silveira Santos 

 

Due to the technological evolution of military equipment during and after the two great wars 

in the 20th century, Brazilian artillery has tried since that time to evolve its materials as far as 

the country's economic and doctrinal possibilities. Whereas the self-propelled material on 

track was developed and used in this period of wars, it attach evidence in the Brazilian and 

worldwide scenario until today. Among the main acquisitions of self-propelled material for 

Brazilian artillery, this work will focus on the most recent, the M109 A5 + BR, which even it 

has been considered outdated by the USA, brought forward a great euphoria in the Brazilian 

military when its acquisition was announced. Thus, the objective of this work is to analyze 

and answer the reason for this importance given to the material for the Brazilian Army. In 

order to achieve this objective, during the monograph will be presented a brief history of the 

self-propelled, analyzed its characteristics relating them to the impositions of modern 

conflicts in addition to comparing them with the main self-propelled in the world. The 

methods used in this monograph is the inductive and the type of research exploratory, 

considering the little knowledge available, about the new material, documentary and 

bibliographic using sources ranging from books and monographs, through foreign military 

documents to manuals of self-propelled. As a conclusion, it can be said that the M109 A5 + Br 

brought a very important change to the Brazilian artillery and the great expectation on this 

material is understood, because the material suit the impositions that a urban conflict currently 

would require from the artillery besides to systematizing many procedures previously made 

manually by the servant howitzer. 

 

 

 

 

Keywords: Artillery, self-propelled, modern conflicts, M109 A5+BR 
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1 INTRODUÇÃO 

Analisando todos os esforços e aquisições da artilharia nos últimos anos, notamos um 

padrão seguido desde a década de 1990 : a atenção pós-compra do  obuseiro AR (auto-

rebocado) L 118 se concentra na artilharia autopropulsada sobre lagartas,  contando, em um 

curto período de tempo (2000 até 2018), duas grandes propostas voltadas para esses materiais 

blindados sobre lagartas, o M109 A3 em 2000, e mais recentemente, o M109 A5 e o M109 

A5+BR. 

Este trabalho justifica-se devido à grande atenção e despesas na aquisição de 

praticamente um tipo de material para a artilharia brasileira, além de justificar a grande 

expectativa do Exército Brasileiro, principalmente da Artilharia de Campanha Blindada, com 

a aquisição das VBCOAP (Viatura Blindada de Combate Autopropulsado) M109 A5+ Br. 

Assim, é oportuno problematizar a questão: levando em consideração o fato da artilharia 

brasileira não ter sido empregada em um conflito real desde o fim da Segunda Guerra 

Mundial, qual é a importância dos novos materiais autopropulsados sobre lagartas para o 

Brasil? E com essa nova aquisição de autopropulsados pelo Exército Brasileiro, o que mudará 

na questão de atender às demandas dos conflitos modernos? Após um longo período de 

análise do material, várias pesquisas, experimentações doutrinárias e, posteriormente, com a 

aquisição em diversas vezes de obuseiros autopropulsados sobre lagartas para atender aos 

requisitos da Artilharia Brasileira, esses materiais devem atender os requisitos e exigências 

perante os materiais AR. 

Cabe ressaltar que este tema e a pesquisa realizada são relevantes para o Exército 

Brasileiro, principalmente para as OM (organização militar) de Artilharia Blindada, uma vez 

que o aprimoramento desse conhecimento sobre um material novo significa a possibilidade de 

melhorar os investimentos futuros nos obuseiros autopropulsados, como foi realizado com a 

VBCOAP M109 A5, que, após uma modernização, é equiparado a um dos mais modernos 

obuseiros norte-americanos: o M109 A6 Paladin. Além disso, será apresentada a importância 

desse material específico para os conflitos urbanos, fato que traz relevância a monografia, 

pois trata-se de um novo assunto a se discutir para o desenvolvimento de uma nova doutrina 

para esses materiais cujas tecnologias ainda não foram totalmente exploradas no Brasil. 

Para cumprir todos os objetivos propostos, esta monografia está estruturada da 

seguinte forma: no primeiro capítulo é exposto os objetivos dessa monografia (geral e os 

específicos). Logo após no segundo capítulo, é apresentado o referencial teórico e no terceiro 

o referencial metodológico abordando os procedimentos adotados na elaboração desta 

monografia.  No quarto capítulo, a monografia trata especificamente do M109 A5 +Br e é 



11 
 

subdividida da seguinte maneira : no primeiro subcapítulo, é apresentado a situação atual da 

aquisição das VBCOAP, detalhando atualizações de datas e quantidades das entregas, 

apresentação e distribuição do material aos GAC (Grupo de Artilharia de Campanha) 

Blindados, além dos primeiros tiros da viatura no Brasil. No próximo subcapítulo,  

apresentamos  algumas das principais tecnologias que o colocam acima do M109 A5 e que se 

assemelham ao obuseiro norte-americano M109 A6 Paladin, além de seus alcances máximos 

nas diferentes cargas de projeção. Já no terceiro subcapítulo, é comparado alguns dados dos 

principais AP (autopropulsado) sobre lagartas do mundo como o Panzerhaubitze 2000, M109 

A6 Paladin, K9 Thunder, 2S35 Koalitsiya-SV, Plz-05 e o M109 A5+ BR com uma 

comparação nas seguintes características individuais: calibre, armamento secundário, alcance 

máximo, carregamento e guarnição. 

No quarto subcapítulo, é mostrado nessa monografia o real desfasamento do M109 A5 

+Br, uma vez que o Exército norte-americano utiliza um material mais moderno e 

tecnológico, isto é, se esse material estiver desatualizado em um cenário mundial de 

blindados. Já no capítulo 5, em “Resultados e Discussões” é relacionado as imposições do 

conflito moderno juntamente com suas novas tecnologias que trarão uma maior eficiência no 

trabalho da Artilharia de Campanha nesse cenário de guerra.  

No ultimo capítulo é apresentado uma breve conclusão detalhada de cada capítulo e 

subcapítulo dessa monografia de modo a reforçar as respostas para o problema central da 

pesquisa. 

 

1.1 OBJETIVOS 

 

1.1.1 OBJETIVO GERAL 

Analisar a importância do autopropulsado sobre lagartas M109 A5 +Br para a 

Artilharia de Campanha Brasileira, considerando suas novas tecnologias relacionadas às 

características do conflito urbano. 

 

1.1.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Apresentar um histórico da artilharia autopropulsada no século XX desde a Primeira 

Guerra Mundial.  

Apresentar uma atualização dos últimos dados e notícias sobre a entrega e distribuição 

das 32 VBCOAP M109 A5+ Br. 
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Descrever os principais sistemas do obuseiro M109 A5+ Br que traz modernidade à 

artilharia de campanha brasileira. 

Classificar o obuseiro M109 A5+ Br dentro dos principais obuseiros AP sobre lagartas 

do mundo.  

Comparar as características dos atuais conflitos urbanos com as novas tecnologias 

presentes no obuseiro M109 A5+ Br. 

Analisar o verdadeiro desfasamento do material diante de um cenário mundial de 

constantes modernizações bélicas. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 Revisão da literatura e antecedentes do problema   

Segundo Alves (1959), que aborda de forma detalhada e completa a performance e a 

história da Artilharia, escreve que sua criação se baseia no seguinte fato: 

 

“A Artilharia nasceu de uma necessidade: os exércitos detidos por obstáculos que eles 

não podiam transpor, como os muros de uma cidade ou as muralhas de uma 

fortificação, construíram e empregaram máquinas apropriadas à destruição desses 

obstáculos.’’ (ALVES, 1959). 

 

A Artilharia é uma arma de grande importância e decisão no combate desde as 

primeiras guerras, e a cada dia vem sendo o fator que decide quem obtêm a vitória 

(FERNANDES,2019).  

Na 1ª Guerra Mundial a quantidade de mortes era avassaladoramente em sua maioria 

causada por tiros de Artilharia, e isso era devido à estratégia da época com ataques mais 

frontais e sem muita proteção aos militares no seu avanço. (FERNANDES, 2019). 

A grande utilização e o valor da artilharia de campanha na Primeira Guerra Mundial 

também são enfatizados por Alves (1959): 

“O consumo de munição ultrapassou tudo que até então se tinha visto. De 13 a 27 de 

agosto, foram gastos em números redondos: 3 milhões de projetis de 75, 1 milhão de 

projetis de Artilharia pesada, representando um total de 120.000 toneladas, que 

exigiram para o seu transporte 10.800 vagões de estrada de ferro.” (ALVES, 1959, 

p. 297). 

 

No entanto, mesmo segundo Alves (1959), os canhões usados na Primeira Guerra 

Mundial ainda possuíam muitas limitações que dificultavam a utilização do total poder de 

fogo da artilharia. Então, posteriormente e com a experiencia campal do conflito, buscou 

atender as necessidades de uma artilharia mais moderna e móvel: 

“No intervalo entre as duas Grandes Guerras, e, particularmente após a Guerra da 

Espanha, a atenção dos técnicos fez-se incidir sobre os seguintes pontos principais: 

aumento dos alcances; melhoria da precisão; maior amplitude dos campos de tiro 

horizontal e vertical; aumento da cadência de tiro dos materiais pesados; maior 

mobilidade estratégica; aperfeiçoamentos vários na construção dos tubos e reparos, 

visando maior mobilidade sem prejuízo de fatores tais como a resistência, a 

economia, etc; aperfeiçoamento das munições.” (ALVES, 1959, p. 335). 

 

Segundo Alves (1959), já na 2ª Guerra Mundial os obuses começam a aumentar mais 

ainda seus calibres e alcances, e continua a serem transportados por automóveis. Teve-se a 

percepção, ainda, da necessidade de uma maior mobilidade da Artilharia. Desse modo, 
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surgiram as primeiras improvisações dos obuses montados sobre caminhões ou sobre chassis 

de blindados sob lagartas, caracterizando os primeiros obuses Autopropulsados. 

“Em fevereiro de 1942 foi aprovado o projeto do obus autopropulsado M7 Priest, que 

era exatamente o obus 105 mm em cima do chassi de um blindado utilizado na 

cavalaria, que transportava 69 munições e tinha uma cadência de tiro que chegava até 

8 disparos por minuto, e vinha equipado com uma metralhadora .50 para auxiliar na 

defesa do obuseiro. Com isso a artilharia ficou bem menos exposta ao inimigo e 

obteve vantagem defensiva, se posicionando em locais ideais e evitava os contra 

ataques do inimigo por ter grande velocidade, pois atuava a uma distância grande de 

seus inimigos, e agora obtinha grande mobilidade, e chegava até a uma velocidade 

máxima de 40 km/h, e transportava 7 militares, e teve grande desempenho em muitas 

batalhas atuando inclusive no desembarque na Normandia no dia D. Esse obus 

autopropulsado proporcionou êxito a quem o empregava em várias batalhas, pois era 

simples, leve e ágil, e não seria possível com a utilização dos obuses auto-rebocados 

com seus materiais pesados e de pouca mobilidade.’’ (FERNANDES, 2017). 

 

Com o desenvolvimento dos blindados, com suas melhoras na qualidade do aço 

empregados na primeira grande guerra, que vieram a ameaçar os exércitos devido ao seu 

grande poder de choque, mobilidade e letalidade, a Artilharia de Campanha foi um meio de 

resolver o problema, tendo que se desenvolver de forma mais especializada, por meio de 

projetis capazes de perfurar as couraças em utilização. (ALVES, 1959, p. 314). 

Segundo a revista Quatro Rodas, com o objetivo de garantir uma mobilidade, além de 

capacidades ofensivas, os alemães perceberam que, seus excelentes tanques blindados, 

também precisavam de uma artilharia autopropulsada. Assim, o canhão de 150 mm sFH 18, 

com um alcance de até 13 km, foi montado sobre um veículo de esteiras baseado no chassi do 

Panzer IV, e denominado de Hummel (Figura 3).  

 

Figura 1: Obuseiro alemão autopropulsado Hummel na 2ª Guerra Mundial. 

 
Fonte: War History Online, 2018  

 

Segundo a Artilharia (2020), os americanos, embora bem servidos inicialmente com 

veículos confiáveis e robustos, viam a necessidade de veículos maiores e de maior calibre. 

Primeiramente, foi utilizado o M7 Priest, de 105 mm, passando logo depois para um de maior 
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calibre, o M12. Este foi sendo substituído devido uso intenso durante o conflito, resultando no 

desenvolvimento e no pedido de 576 unidades do M43, de 203 mm.  

Ainda de acordo com o site Wikipédia, a Inglaterra utilizou inicialmente o americano 

M7 Priest, principalmente durantes as campanhas do norte da África e na Itália. No entanto, 

problemas logísticos munição incompatível com qualquer outro material britânico, em 1943 

foram substituídos pelo canadense Sexton, de 25 libras, usado principalmente na invasão da 

França, na Batalha de Normandia e na campanha no noroeste da Europa.  

Com o fim da Segunda Guerra Mundial, houve uma grande necessidade tática dos 

materiais autopropulsados (velocidade, rapidez e precisão). Um AR requer mais tempo para 

entrar em posição, pois suas palamentas, luneta e guarnição são carregados na viatura tratora. 

Além disso, é a necessário desatrelar o obuseiro da viatura, abrir sua flecha e, após todo esse 

trabalho inicial, colocar o tubo na direção geral do tiro, para assim, poder iniciar o processo de 

pontaria. Com o autopropulsado, todo o processo inicial se torna mais rápido, prático e com 

necessidade de menor efetivo. Tudo isso se deve ao fato de que este possui uma autonomia de 

direção, já que é movimentado pelas suas lagartas e não por uma viatura tratora. Analisando 

todas suas vantagens táticas e operacionais, verificou-se uma tendência mundial de relativo 

abandono ao AR e uma maior comercialização de autopropulsados para o combate moderno. 

 

“No fim dos anos 80 estimava-se que a nível mundial existissem 122.000 obuses, 

dos quais 78% seriam rebocados (na sua maioria 105 mm, 122 mm, 130 mm, 152 

mm e 155 mm) e os restantes 22 % Autopropulsados (AP) (122 mm, 152 mm, 155 

mm e 203 mm). Passados mais de 20 anos, este quantitativo diminuiu cerca de 20 %, 

para um número estimado de 96.000, maioritariamente armazenados em depósito. 

Nesta evolução, desde a queda do Muro de Berlim até a atualidade, é importante 

referir que a diminuição se verificou, essencialmente, nos sistemas rebocados, 

passando de95.000 para menos de 67.000 e que, no caso dos sistemas AP se 

verificou um aumento de cerca de 8 %, passando de 27.000 para mais de 29.000.” 

(ALMEIDA et al., 2010). 

É verificada com isso, a substituição progressiva dos obuses autorebocados por 

autopropulsados, por ter ocorrido avanços no combate e terem observado a necessidade de 

maior mobilidade da Artilharia, dando a capacidade de ficar menos estática no combate 

(FERNANDES, 2017) 

No entanto, devido ao atraso econômico brasileiro, não conseguimos acompanhar toda 

a evolução militar que ocorreram após a segunda guerra e durante as disputas entre EUA e 

União Soviética, proporcionadas pela Guerra Fria. Segundo a Revista Verde Oliva (2019), foi 

somente por volta de 1977 que a artilharia brasileira recebeu seus primeiros blindados sobre 

lagartas. Na década de 70, chegaram ao Brasil 72 viaturas M108 de calibre 105 mm nas 
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seguintes OM: 3º GAC AP (Santa Maria-RS) e 5º GAC AP (Curitiba-PR), e o 22º GAC AP 

(Uruguaiana-RS).  

Segundo Bastos (2004), mais tarde, no século XXI, houve a primeira atualização 

blindada para a artilharia brasileira oriundas de excedentes do exército belga e modernizadas 

pela empresa Sabiex Internacional S/A. Chegaram cerca de 37 VBCOAP M109 A3 de calibre 

155 mm e foram distribuídas para cada unidade que se segue: 15º GAC AP (Lapa-PR), 16º 

GAC AP (São Leopoldo-RS) e 29º GAC AP (Cruz Alta-RS), além de uma viatura para a 

AMAN (Academia Militar das Agulhas Negras), em Resende-RJ, hoje no CI Bld, (Centro de 

Instruções de Blindados) em Santa Maria-RS. 

Atualmente, o Exército Brasileiro está passando por um processo de transformação, 

que visa recuperar sua capacidade operacional, a fim de, torná-lo uma referência em poderio 

bélico nas Américas e um instrumento de dissuasão a disposição da nação. (Revista Verde-

Oliva, Nº 217, 2013, p.9). Portanto, por meio do Decreto Legislativo nº 373, 2013, foi 

adotado o PND (Plano Nacional de Defesa) do Brasil, documento que contém uma série de 

projetos e iniciativas visando a transformação tecnológica aplicada ao Exército Brasileiro. 

Entre  os projetos, como o SISFRON, Defesa Cibernética, o Guarani, Defesa Antiaérea, 

ASTROS 2020, destaco o projeto RECOP (Recuperação da Capacidade Operacional), voltado 

ao recompletamento e modernização de materiais considerados obsoletos para a tropa  

terrestre (Figura 1).Para a artilharia brasileira, esse projeto envolve principalmente a aquisição 

da VBCOAP M109 A5+BR, que objetiva contemplar os GAC das Bda Bld (Brigada 

Blindada), 3º e 5º GAC AP, em Santa Maria (RS) e Curitiba (PR) respectivamente. 
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       Figura 2: Inovação temporal dos autopropulsados sobre lagartas 

 

Fonte: Apresentação Projeto VBCOAP M109 A5+ BR pelo Cmt Artilharia do Exército, Porto Alegre, 16 de 

março de 2016. 

 

Segundo a Revista Verde Oliva (2019), assim, o Exército Brasileiro firmou com o 

Governo dos EUA o programa de revitalização das VBCOAP M109 A5+ BR, por cerca de 

US$ 60 milhões. Este programa permitia a revitalização e modernização de 32 VBCOAP 

M109 A5 das 40 VBCOAP M109 A5 recebidas por doação. Os outros oito veículos seriam 

destinados a outros objetivos, como no treinamento de pessoal e reutilização de suas peças 

(Revista Verde-Oliva, 2019). Ainda de acordo com a Revista Verde-Oliva (2019), além desta 

aquisição, estão e ainda serão recebidas outras 60 VBCOAP M109 A5, que atenderão, 

prioritariamente, aos GAC das AD (Artilharia Divisionária), sendo em abril de 2018, 

realizado o tiro operacional de duas  viaturas, em Três Barras-SC (Figura 2). Todas as 

VBCOAP M109 A5 adquiridas serão revitalizadas no Brasil, no Parque Regional de 

Manutenção/5 visando a transformação para a versão mais moderna (+ BR). 

2.2 Situação atual da aquisição 

 

Segundo o site Defesanet (2019), em 8 de março de 2018, chegaram no Porto de 

Paranaguá as primeiras 4 viaturas M109 A5 para o Exército Brasileiro. No mês seguinte, em 3 

de abril, houve um grande evento em Três Barras, Santa Catarina, com a presença de várias 

autoridades militares, o Batismo de Fogo desse novo material, ou seja, a realização dos 

primeiros tiros desses autopropulsado doados no Brasil.  Em outubro do mesmo ano, após 16 
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dias de navegação, chegaram no mesmo Porto em um navio americano, 96 blindados dentre 

56 VBCOAP M109 A5 e 40 viaturas remuniciadoras M992 (Figura 4). 

Segundo o site Defesanet (2019), em outubro de 2019, o Exército Brasileiro recebeu 

as 32 VBCOAP M109 A5+ Br 155 mm juntamente com 5 VBE Soc (Viaturas Blindadas 

Especiais de Socorro) M88 A1, além de containers com peças de reposição e munição. Até o 

final de outubro, o lote já se encontrava no Parque Regional de Manutenção do Exército, em 

Santa Maria (RS) e durante 1 mês ocorreram treinamentos com a guarnição que iria operá-lo.  

 

Figura 3: Desembarque de uma das VBCOP Autopropulsado M109 A5 +Br no Porto de 

Paranaguá. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Defesanet, 2019 

 

Segundo Brasil (2019 ou 2020), em novembro do mesmo ano, ocorreu oficialmente no 

campo de instrução de Santa Maria, Rio Grande do Sul, a entrega, apresentação e tiro real das 

novas viaturas entregues ao Exército Brasileiro. Na ocasião, o novo material demonstrou um 

excelente desempenho entrando em posição e realizando o tiro preciso em apenas 2 minutos e 

40 segundos, impressionando a todos presentes, desde generais do alto comando até 

integrantes da empresa BAE Systems. 

Atualmente, em abril de 2020, já foram distribuídos 16 M109 A5+ Br para o 3º GAC 

AP em Santa Maria-RS, 8 para o 5º GAC AP em Curitiba-PR e 6 para o CI Bld em Santa 

Maria-RS para a capacitação do pessoal na manutenção e operação da viatura. 

 

 

http://www.cms.eb.mil.br/index.php/home/primeiro-tiro-real-da-vbcoap-m109-a5-br%20Segundo%20Brasil%20%5b2019
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2.3 Os novos sistemas e tecnologias 

 

O novo modelo do M109 tem maior alcance e reduz o tempo entre o recebimento da 

missão tiro e o disparo em mais de 80% em relação aos modelos anteriores. (DEFESANET, 

2017) (Figura 5). 

 

    Figura 4: O M109 A5 +Br 

 
                   Fonte: Defesanet, 2019 

Temos a incorporação de sistemas pelo fabricante que caracterizou a versão 

M109A5+. O BR caracteriza a introdução do Sistema de Georeferenciamento 

da IMBEL Gênesis e os sistema de comunicação como Radio Mallet e o 

sistema de intercomunicação THALES SOTAS. (DEFESANET, 2019) 

De acordo com o manual do EB40-MT-20.XXX, este obuseiro possui modificações 

em relação ao M109 A5 incorporando alguns sistemas do M109 A6 que, dentre elas, 

destacam a suspensão, trava de tubo comandada remotamente, radar de boca M93 e sistema 

computadorizado de navegação e posicionamento do tubo. 

De acordo com o manual, na suspensão, as barras de torção (atuam como uma mola 

para a roda) e batentes hidráulicos (mantem os amortecedores fora dos limites) foram 

trocados/modificados proporcionando melhor desempenho trafegando em terreno acidentado 

e possibilita a execução do tiro sem uso das pás de ancoragem. 
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Uma nova trava de tubo permite a liberação ou engate do tubo de dentro do 

compartimento do motorista, através de um atuador elétrico localizado na Caixa de Controle 

de trava do tubo (Figura 6). 

Figura 5: Caixa de Controle de trava do tubo 

 

    Fonte: EB40-MT-20.XXX 

 

De acordo com o EB40-MT-20.XXX, o Radar de Boca M93 (MVS - Muzzle Velocity 

Sensor) é um sistema de verificação de velocidade de boca que opera utilizando o princípio 

Doppler. A função deste sistema é fornecer um dado muito importante para a precisão no 

cálculo do tiro, a velocidade inicial (V0). O efeito total de todos os fatores de balística 

determina a velocidade com que o projetil deixa a boca da peça, ou seja, a velocidade inicial. 

(Brasil, 2001a). 

A velocidade inicial é influenciada pelas mínimas variações no peso, grau de 

umidade, temperatura, disposição na câmara e vivacidade da carga de 

projeção; pelas diferenças no peso, na forma das cintas de forçamento e no 

assentamento do projetil na câmara; pelas variações na temperatura do tubo, 

de tiro a tiro. (C6-40 Vol. 1) 

Percebe-se a importância desse dado fornecido pelo Radar de Boca M93 para artilharia 

pois, no principal manual sobre Técnicas de Tiro (manual que baliza os cálculos para o 

correto e preciso tiro de obuseiro) é descrito: A técnica de tiro reconhece a importância da 

velocidade inicial precisa e o fato de que devem ser introduzidas correções para as 

velocidades diferentes do padrão (Brasil, 2001a). E ainda: Haveria, naturalmente, enorme 

vantagem para o oficial que estivesse dirigindo o tiro de uma unidade, se conhecesse as reais 

velocidades iniciais desenvolvidas em cada tubo no momento do tiro. (Brasil, 2001a). 
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Dentre o que foi destacado em relação as mudanças para o M109 A5 e componentes 

do M109 A6, ainda existe o sistema de navegação e controle chamado NAFCOS (Navigation 

and Fire Control System) fabricado pela empresa Kearfott. Este sistema é usado para fornecer 

o posicionamento preciso da arma e informações de navegação para posicionar o veículo no 

campo de batalha e dados para direcionar o tubo na direção requerida para o disparo. Além 

disso, segundo o manual do M109 A5+ Br (EB40-MT-20.XXX), o Painel do Chefe da Peça, 

componente do NAFCOS, pode receber as informações da missão de tiro automaticamente, 

via interface com o Sistema de Controle de Armas, (WCS – Weapon Control System), ainda 

não disponível, ou através da inserção manual. Além desses sistemas, o novo obuseiro da 

artilharia de campanha blindada conta com outros modernos sistemas que atualizarão a 

artilharia de campanha brasileira. O VRU (Vehicle Reference Unit) é uma unidade de 

navegação inercial integrado ao obuseiro que precisamente fornece coordenadas da posição 

em que o obuseiro está estacionado, além de possuir um buscador do norte com uma precisão 

de 1 milésimo. (ASTRONAUTICS, 2014, apud ANJOS, 2014, p. 49). 

O obuseiro possui ainda duas telas eletrônicas: o CDU&TC (Commander's Control 

and Display Unit & Tactical Computer) e o GDU (Gunner's Display Unit). O primeiro possui 

um processador poderoso e é considerado o cérebro de todo o sistema que fornece controle 

total, gerenciamento e cálculo do controle de fogo dentro do sistema. A GDU, por outro lado, 

é uma tela semelhante, mas de maneira mais elementar, permite o acompanhamento da 

evolução da situação, além de retificar ou ratificar o apontamento do tubo 

(ASTRONAUTICS, 2014, apud ANJOS, 2014, p. 49). 

Todos esses sistemas aliados a uma transmissão de dados compatível provida 

por um equipamento rádio, que no Brasil é o Harris Falcon III, possibilitará 

uma maior dispersão entre as peças e consequentemente necessitará de uma 

RPP com maiores dimensões, aumentando sobremaneira a proteção contra 

fogos de contrabateria. (EBLING, 2018) 

Segundo Ebling (2018), a RPP de uma seção de M109 A6 Paladin, material no qual o 

M109 A5+ Br é equiparado, tem dimensões de 3000x1500 metros, isto é, muito maior que 

uma RPP utilizada pela artilharia blindada brasileira. Com essas dimensões maiores, a 

segurança da sessão aumenta, pois haverá mais possibilidades de posições de troca além de 

uma maior dispersão entre as peças. Essas possibilidades diminuem as perdas e baixas em 

casos de fogos inimigos, os chamados fogos de contrabateria. Além disso, segundo Ebling, 

não haverá um maior desgaste da guarnição da peça devido o maior número de trocas de 

posição já que o M109 A5+ Br possui tecnologias e sistemas automatizados que facilitam os 

trabalhos topográficos, pontarias e cálculos. O novo material do exército brasileiro possui 
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ainda uma grande inovação, importante nos campos de batalha: um maior alcance de seus 

tiros, como é mostrado na Figura 7. Ainda segundo Ebling (2018), esse maior alcance do 

obuseiro permite um menor número de trocas de posições das Bia (Bateria) dentro da mesma 

RPP (Região de Procura de Posições) com o avanço da linha amiga na vanguarda, já que seus 

fogos podem alcançar distancias maiores mesmo parados em uma só posição. 

Figura 6: Comparação dos alcances máximos atingidos em diferentes cargas e com a munição 

Excalibur 

 
 Fonte: Defesanet, 2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3 REFERENCIAL METODOLÓGICO  

 

Foi realizada pesquisa por metodologia bibliográfica, realizada no período de janeiro 

de 2019 a junho de 2020 através das bases de dados BibliEx e Google Scholar, onde foram 

pesquisados manuais do Exército Brasileiro, artigos e livros que abordavam o assunto 

proposto. Assim, buscando um histórico e, consequentemente, a evolução desse material, 

Benneti (2008) aborda as tendências mundiais quanto às deficiências existentes no Exército 

Brasileiro, além do histórico mais antigo sobre a artilharia de campanha (ALVES, 1959). 

Além disso, monografias e artigos que já descreveram estudos relacionados ao assunto, como 

Anjos (2014), Ebling (2018), Fernandes (2017), Guedes (2018), Pereira (2011) e Ramos 

(2008), foram fontes muito ricas de consulta e foram fundamentais como base e inspiração 

para a apresentação desta monografia.  

Os vários manuais técnicos de materiais como o M108 (C6-79), M109A3 (C6-86) e 

M109 A5+ Br (EB40-MT-20.XXX – minuta baseada na tradução do manual técnico 

americano TM 9-2350-311-10) foram fontes de consulta para verificar seus dados técnicos, 

como características de guarnição, procedimentos, etc. Para que a pesquisa seja 

operacionalizada, os seguintes procedimentos foram adotados: inicialmente, com o intuito de 

entendermos o histórico dos autopropulsados, foram apresentados fatos históricos da Segunda 

Guerra Mundial relacionando-os com a evolução da artilharia AP e do combate devido estas 

evoluções tecnológicas. Então, problematizando a questão de que, o recente material 

adquirido pelo Exército Brasileiro é considerado ultrapassado para o Exército Norte 

Americano, como ele poderia revolucionar a artilharia brasileira? Por que houve uma grande 

atenção e comoção devido o recebimento/aquisição deste material? Partimos da hipótese de 

que se para um conflito no atual cenário mundial, onde as principais batalhas são urbanas e 

não seguem um padrão doutrinário, onde incertezas misturadas ao terrorismo necessitam de 

decisões precisas. então as tecnologias deste novo material se adequam a esse conflito. 

Depois de analisar o histórico dos AP na artilharia, atualizaremos a atual aquisição do 

Exército Brasileiro com entregas, primeiros tiros reais nos campos de instruções brasileiros e 

distribuição desse material para os GAC. Logo em seguida, será apresentado, de maneira mais 

detalhada as novas tecnologias embarcadas no M109 A5+ Br, afim de, por meio de análises e 

comparações, entendermos as novas possibilidades desse blindado. Essa metodologia deu, à 

monografia, maior credibilidade, respondendo aos problemas e perguntas apresentados na 

mesma introdução. Além disso, a fim de ranquearmos o atual obuseiro autopropulsado com os 

mais avançados do mundo, e, utilizando a metodologia comparativa, será apresentado uma 
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tabela em que são expostos os principais dados dos materiais como calibre, armamento 

secundário, alcance máximo, carregamento e guarnição. Desse modo, avaliaremos se suas 

tecnologias já são mesmo defasadas pois esse material foi descartado e doado pelo EUA. Este 

levantamento analisa, por exemplo, calibre, guarnição da peça, armamento secundário, entre 

outros. Em seguida, relacionamos as tecnologias do material M109 A5+ Br e suas 

características com as imposições de conflitos modernos, fato esse considerado o exposto 

chave para as respostas das questões levantadas nesta monografia, além de comparar um dos 

principais obuseiros AP no mundo, com o objetivo de analisarmos a atual e verdadeira 

posição deste novo material da artilharia brasileira no cenário mundial. Finalmente, 

concluiremos todos os expostos nesta monografia a fim de respondermos as questões inicias 

levantada e finalizarmos a monografia.  
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4 O M109 A5 +BR 

 

4.1 O obuseiro em comparação com os mais avançados no mundo 

Todos esses sistemas modernos e importantes deixam a artilharia autopropulsada 

brasileira em um nível de modernidade passível de comparações com grandes potências 

militares como Alemanha, EUA, Coréia do Sul, Rússia e China, como é mostrado na tabela 1 

abaixo:  

 

Tabela 1: Comparação dos principais autopropulsados sobre lagartas mundiais. 

 

Fonte: AUTOR, 2020 

 

4.2 O real defasamento do M109 A5+ BR 

Segundo o site Military Today [2018 ou 2019], em 2007 foi apresentado um protótipo 

do M109A6 PIM, agora chamado de M109 A7. Tais protótipos foram submetidos a diversos 

testes pelo Estados Unidos da América e, em 2013 aprovou-se um contrato com a empresa 

BAE Systems visando atualizar os M109 A6 para M109 A7. As primeiras entregas dessas 

atualizações para o Exército Americano foram feitas em 2015 e, em 2017, assinou-se um 

contrato para a produção desses blindados sendo entregues os primeiros em 2018 (Figura 8) 
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Figura 7: M109 A7 

 

 
Fonte: Military Today 

 

Dentre as principais modificações em relação ao M109 A6 estaria um chassi que 

aumenta a capacidade de sobrevivência no combate e ainda, segundo o site, reduz os custos de 

produção, operação e manutenção. Além disso, o novo blindado possui uma metralhadora 

12,7 mm (que pode ser substituída por um lançador de granadas 40 mm), mesmo calibre do 

M109 A6 Paladin, porém tal armamento é controlado remotamente de dentro do veículo, não 

necessitando de um operador sujeito a baixa do lado de fora da blindagem. Além disso o novo 

obuseiro é equipado com um sistema automático de controle de incêndios, e, possui ainda a 

capacidade de apontar seu canhão de 155 mm em movimento. 

Segundo M109 (2020), o M109 A5 é o material da artilharia mais moderno de 

diversos países como Portugal, Chile, Israel e Espanha, por exemplo. Assim, com a 

atualização prevista para o M109 A5+BR, tal material apresentará características semelhantes 

ao norte americano Paladin, material utilizado por poucos países como Arábia Saudita e o 

próprio EUA, sendo esses considerados grandes potências militares.  

Assim, a artilharia de campanha brasileira blindada fica, com o novo material, com os 

autopropulsados mais tecnológicos e modernos na América do Sul. Potência regional é um 

termo usado no campo de relações internacionais para descrever um país com poder e 

influência que permite que tenha um determinado controle sobre sua região 

geográfica.(POTENCIA REGIONAL, [200?]) Desse modo, considerando esse conceito sua 

supremacia militar é aumentada mesmo que o país não esteja em um conflito diretamente, ou 

seja, é perceptível. 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Rela%C3%A7%C3%B5es_internacionais
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4.3 A artilharia para o combate moderno 

Em vista da importância que os diversos exércitos mundiais dão aos autopropulsados 

sobre lagartas no combate moderno, é necessário compreender as diferenças entre esse 

material e os AR primeiramente. Um aspecto a ser discutido é a questão relativizada da 

rusticidade entre os materiais. Segundo Pereira (2011, apud CALDAS, 2004, ALVES 1959, 

BENETTI 2008) os obuseiros AR apresentam uma rusticidade bem elevada comparando-os 

com os autopropulsados. Estes apresentam muitos problemas principalmente na sua parte 

tratora, e exige um cuidado específico nessa parte. Além disso, a manutenção dos obuseiros 

AR se consiste basicamente em lubrificações baratas e não exigem grande ferramental para 

um eventual reparo. Em contrapartida, os autopropulsados necessitam de peças muito 

específicas e de difícil compra para reposição, além da demora e dificuldade nos seus reparos.  

Além da questão da rusticidade, pode-se comparar também o elevado consumo de 

combustível do material autopropulsado. Ainda segundo Pereira (2011), enquanto os AR são 

deslocados por viaturas militares sobre rodas, os autopropulsados utilizam suas lagartas para 

locomoção, elevando assim seu gasto de combustível e diminuindo sua velocidade. Isso 

implica em maiores dificuldades na locomoção, já que em grandes deslocamentos é necessária 

uma viatura especial para seu transporte, já que um grande deslocamento rodoviário sobre 

lagartas se torna logisticamente inviável. 

Em vista destas particularidades em que o autopropulsado se coloca como inferior 

relativizado com o material AR, podemos nos perguntar: Por que, então, o Exército Brasileiro 

está direcionando seu dinheiro na aquisição de um material mais frágil, mais caro 

logisticamente e que os EUA estão repassando devido seu sucateamento?  

Primeiramente, todos os materiais, novos ou velhos, possuem limitações e 

possibilidades expressivas. Tal fato que alimenta a pesquisa e indústria bélica, pois não existe 

um material perfeito adequado a todas as situações e necessidades de um exército.  Além 

disso, foi introduzido por Willian S. Lind em 1989 uma teoria sobre a 4ª Geração de 

Conflitos. Nessa teoria, embora que apenas um limitado número de escritores tenha a 

explorado, há divergentes opiniões que a delimitam e conceituem definitivamente. Porém, 

analisando fatos e números dos últimos conflitos, como mostra na Tabela 2 (O Campo de 

Batalha em Expansão), tais autores se convergem em determinados pontos: os últimos 

conflitos ganharam extensão e aprofundamento bem maiores, e os exércitos estão cada vez 

mais dispersos e menos concentrados.  
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Tabela 2: O Campo de Batalha em Expansão 
 

Área ocupada por uma força de 

100 mil homens desdobrada 
1ª GM 2ª GM Guerra do Golfo 

KM2 248 2.750    213.200 
Frente (KM) 14 48 400 

Profundidade (KM) 17 57 533 
Homens / KM2 404 36 2,34 
M2 / Homens  2.475 27.500 426.400 

Fonte: Military Review (1993, p.22) 

Notamos por meio de números, a evolução dos combates e a tendência para os 

próximos anos segundo a proporcionalidade. Na Primeira Guerra Mundial, por exemplo, 

havia uma grande quantidade de homens por quilometro quadrado, visto que este conflito foi 

mais estático, ocorria principalmente em trincheiras campais e a artilharia não possuía os 

meios precisos e altamente letais que possuem atualmente. Além disso, por ser a primeira vez 

que praticamente o mundo todo se viu engajado (mesmo que indiretamente) no conflito, não 

havia qualquer direito, leis ou restrições frente as atrocidades de uma guerra, havendo assim a 

não proteção ao não-combatente e civis, por exemplo, fato que excluía a necessidade de uma 

alta precisão da artilharia de campanha. 

Juntamente com uma maior dispersão que é apresentada na tabela acima, os combates 

modernos caracterizam-se por serem em ambientes diferentes do usual: agora o combate 

passa a ser mais urbano, irregular e contra forças inimigas difusas e de difícil identificação. 

Além disso, segundo Benetti (2008), o recrudescimento do terrorismo e atores não-estatais 

ganham importância no cenário internacional. 

Segundo o ICRC (2017), hoje, muitos conflitos armados estão ocorrendo em torno das 

áreas urbanas, com cerca de 50 milhões de pessoas em todo o mundo afetadas por conflitos 

armados nas cidades. O rápido crescimento populacional e correspondente urbanização 

contribui para a tendência do conflito urbano. A relação entre conflito civil e áreas urbanas é 

complexa: as cidades às vezes servem como lugares de refúgio ou segurança relativa durante 

o conflito e podem tornar-se polos econômicos nas economias de guerra, mas eles podem 

também tornar-se locais de insurreição e combate. 

Nos atuais conflitos urbanos deve-se considerar o DICA (Direito Internacional dos 

Direitos Armados) e seus princípios: a distinção, a limitação, a proporcionalidade, a 

necessidade militar e a humanidade. Ou seja, para Guedes (2018), em um combate moderno 

nesse ambiente deve haver a capacidade de distinção do combatente e do não combatente, 
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limitar a utilização de meios para causar danos ao inimigo sem causar sofrimento 

desnecessário, além de danos supérfluos através da proporcionalidade militar. 

Segundo Brasil (2011), A aplicação do DICA não limita a eficiência militar durante a 

ação e nem a eficácia militar, como resultado daquela ação. Contrariamente, contribui para 

amplificá-las na medida em que ações que não atendam às normas legais vigentes podem 

conduzir a resultados que causem danos de naturezas diversas. 

Segundo Guedes (2018), a artilharia de campanha, conhecida por desencadear grande 

volume de fogos profundos, rápidos, e intensos, necessita agora que seu conceito de precisão 

e intensidade sejam ampliados para a nova realidade em um ambiente urbano. Se antes seus 

alvos possuíam centenas de metros, no ambiente urbano estes se limitam em pequenas áreas 

selecionadas, em que se deve controlar até sua letalidade, antes característica quase que 

principal dos apoios de fogos da artilharia. 

4.4 O M109 A5+BR no combate urbano 

O Combate moderno, como é previsto pelo manual EB20-MF-10 Doutrina militar 

terrestre, determina que as forças de combate devem apresentar o conceito FAMES, ou seja, 

“Flexibilidade, Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade”. 

Assim, a redução dos efeitos colaterais exigirá que o primeiro disparo já seja preciso 

suficiente para a obtenção do efeito desejado. A falta de tempo para regulações conflita com 

essa precisão necessária no ambiente urbano. Tal fato se soluciona com os modernos sistemas 

do M109 A5+BR.  

O CDU&TC, por exemplo, permite calcular os dados para o tiro preciso por cada peça 

de maneira isolada das outras peças. Esse sistema, portanto, permite uma possível 

descentralização da bateria de obuses em ambiente urbano, já que este cenário pode exigir o 

engajamento de diversos alvos simultaneamente com baixo volume de fogos. Além disso, em 

um ambiente incerto e desorganizado, é dificultado a existência de um possível espaço de 

dimensões maiores para a entrada de posição de toda uma bateria, o que, com esse sistema 

integrado no M109 A5+ Br, facilita a possibilidade da entrada em posição por peça em 

diferentes posições. Embora ainda não exista uma doutrina sobre a descentralização da Bia O 

(Bateria de Obuses) para a artilharia brasileira, este obuseiro fará com que se pense em 

atualizar e modificar algumas TTP operando o M109 A5+Br.  

O MVR, por dar uma precisão maior nos tiros de artilharia, pode dispensar a 

necessidade da realização de uma regulação antes da missão de tiro no alvo. Esse fato além de 
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aumentar a eficiência do tiro, é necessário no ambiente urbano, onde pode-se não haver um 

espaço para essa regulação e nem mesmo tempo disponível para tal. 

Já o VRU, com o fornecimento das coordenadas de maneira precisa e rápida, é 

necessário em um ambiente de guerra urbano, já que toda a parte de Topografia nessa situação 

é dificultada. Além disso, com uma topografia sistematizada, diminui-se os erros humanos 

por imprecisão, tanto pela falta de meticulosidade, quanto pelo cansaço dos militares 

responsáveis pelos trabalhos topográficos. 

Soma-se a esses fatores o fato de que o calibre 155mm ser o mais indicado para o tiro 

direto em áreas onde existem fortificações e construções de concreto armado (USA, 2002, p. 

4-4), quando do tiro indireto são ineficazes calibres menores de 155mm (USA, 2002, p. 4-7) e 

no tiro de assalto, técnica eficaz para o emprego no contexto de ambiente urbano, calibres 

menos que 155mm são antieconômicos e menos eficientes (BRASIL, 2001, p. 13-4). 

 

Tabela 3: Lesões em espaço aberto de uma granada típica de 155 mm em várias distâncias 
 

 

Fonte: Champion, Holcomb, e Young, 2009 apud GICHD, 2017 

 

Para Guedes (2018), com o calibre do material autopropulsado adquirido recentemente 

pelo exército brasileiro, M109 A5+BR, conseguimos o ideal para conflitos em ambiente 

urbano. Tal calibre é compatível com munições especiais como a excalibur e copperhead, 

munições essas consideradas inteligentes e ideais para bater eficazmente uma área bem 

específica.  

Segundo o Manual de Campanha C 6-40 Volume II, dentre os obuseiros na Artilharia 

de Campanha Brasileira, somente o M109 A3 AP é compatível com munição copperhead, e 

agora com o M109 A5+BR, teremos mais materiais que podem utilizá-la. Segundo Ramos 

(2008), porém, a principal característica dessa munição é a possibilidade de guiamento na sua 

fase terminal da trajetória através de um raio laser, ocasionando uma elevada precisão.  

Além disso, há um grande emprego da técnica do tiro direto em ambientes urbanos, 

visto que as grandes construções dificultam a possibilidade de atingir um alvo pelo tiro 
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indireto. O tiro indireto em áreas urbanas em construções pesadamente estruturadas cria 

entulho, que podem ser usados como cobertas, mas podem restringir os movimentos das 

tropas atacantes. Por essa razão, a preparação da artilharia deve ser curta e violenta. As tropas 

de assalto devem utilizar o apoio de artilharia de perto para explorar seu efeito sobre os 

defensores (USA, 2002, p. 4-3). 

O tiro indireto de artilharia não é eficaz para atacar alvos com paredes e estruturas de 

alvenaria. As granadas tendem a detonar nos telhados ou nas paredes, enquanto que as 

estruturas críticas são os pilares. São necessários calibres de pelo menos 155 mm contra 

concreto armado, pedra, ou paredes de tijolo. Muitas munições são gastas para derrubar 

edifícios de qualquer tamanho. Edifícios altos também criam zonas mortas para o tiro indireto 

devido a uma combinação da altura do edifício e do ângulo de queda do projétil. 

Normalmente, o espaço morto para o tiro indireto mergulhante é de cerca de cinco vezes a 

altura do edifício mais alto sobre o qual as rajadas devem passar (USA, 2002, p. 7-36). 

A artilharia autopropulsada, média ou pesada, é a mais indicada para realizar os tiros 

diretos. (BRASIL, 1997, p. 8-30). Segundo o manual C 7-20, Batalhões de Infantaria, “a 

artilharia mais adequada para o reforço é a autopropulsada, em virtude de sua 

manobrabilidade e dá maior facilidade de entrada e mudança de posição”. 

Assim, vemos que o material M109 A5 +Br além de possuir o calibre ideal para o tiro 

direto em áreas construídas, possui a característica autopropulsado que é o mais indicado em 

operações nessas áreas. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Analisando o breve histórico do autopropulsado sobre lagartas desde a Primeira  

Guerra Mundial apresentadas nessa monografia, pode-se concluir que esse material trouxe 

uma grande evolução para os combates e que desde sua primeira utilização na primeira 

Grande Guerra, notou-se sua importância para a artilharia de campanha pois trouxe mais 

rapidez, precisão e letalidade aos tiros além de oferecer uma proteção blindada à guarnição da 

peça.  

No capítulo 4, podemos tirar várias conclusões que respondem nossas questões 

levantadas nessa monografia. No subcapítulo 4.1, conclui-se que os materiais estão quase 

totalmente entregues aos GAC previstos no projeto e que, essas OM já estão possibilitadas a 

trabalharem com o M109 A5+ Br, adestrando-se e verificando as novas possibilidades da 

artilharia blindada do Exército Brasileiro.   No subcapítulo 4.2, concluímos que o material 

trouxe diversas modernidades não encontradas até então em nenhum material blindado para a 

artilharia brasileira; que seus sistemas e tecnologias trouxeram uma maior precisão, alcance, 

rapidez na entrada em posição e na execução dos tiros; trouxe possibilidades para o 

desenvolvimento de uma nova doutrina à artilharia brasileira blindada, já que esse material 

permite uma descentralização da bateria, a possibilidade de o estabelecimento de uma maior 

RPP, além de uma maior liberdade aos chefes de peça com seus computadores embutidos na 

viatura. 

No 4.3 que é mostrado uma tabela de comparações entre os principais blindados sobre 

lagartas do mundo, pode-se concluir que o material comprado pelo Exército Brasileiro possui 

tecnologias e modernidades semelhantes aos outros blindados do mundo; possui um alcance 

próximo aos alcances dos comparados, além de possuir também a possibilidade de utilização 

munições especiais que atingem alvos mais distantes com precisão. Além disso, deve-se levar 

em conta que, na amostra de blindados da tabela, são utilizados blindados das artilharias das 

maiores potências militares mundiais, e mesmo assim, podemos compara-los com o material 

do Brasil. 

O fato do material ser considerado defasado para o exército norte americano não 

significa que este não terá importância para o Brasil. Essa é uma das conclusões do 

subcapítulo 4.4, o qual nos mostra que o exército americano atua em diferentes conflitos 

constantemente, além de disputar a hegemonia e supremacia militar, mesmo que não de uma 

maneira clara e caracterizada, com outras potências militares como Rússia e China, por 
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exemplo. Assim, a evolução e aprimoramento de seus matérias ocorre de maneira muito 

rápida, porém não significando necessariamente que seus materiais anteriores são descartáveis 

pois já não tem utilização para eles.  

Já no capítulo 5, além de concluirmos que o autopropulsado em si é o ideal para atuar 

em conflitos urbanos, nota-se também que o M109 A5+ Br se destaca para essa atividade. 

Levando em consideração todo o exposto nesse trabalho sobre DICA e a necessidade de uma 

maior precisão e rapidez no tiro, concluímos que as tecnologias embarcadas na viatura 

atendem quase que perfeitamente todas as implicações de um conflito urbano. Além disso, 

conclui-se que o material possui o calibre ideal, além de possibilitar uma descentralização da 

bateria que, em um ambiente urbano com poucos espaços para grandes viaturas entrarem em 

posição, é a doutrina necessária para o êxito das operações. 

Finalmente, na conclusão desta monografia como um todo, e considerando todas as 

características do conflito moderno relacionadas com os sistemas integrados no 

autopropulsado, vimos que o Exército Brasileiro se fortaleceu ainda mais adquirindo um 

material que se adequa a um novo tipo de conflito e que, ainda, não há uma doutrina 

totalmente definida pelo Brasil. Como ainda é pouco conhecido, o estudo campal e teórico 

mais afundo desse novo material trará novas possibilidades doutrinárias, conceitos, definições 

e manuais mais modernos, atualizados e específicos para um conflito urbano empregando a 

artilharia de campanha blindada. Embora se possa falar que é um material descartado pelo 

Estados Unidos da América, a aquisição do Exército Brasileiro e a euforia e expectativa com 

a chegada destes ao Brasil é justificada através dos expostos nessa monografia: tecnologias 

nunca antes utilizadas pela artilharia de campanha brasileira; material com possibilidade de 

utilização em ambientes urbanos; aumento do alcance máximo, precisão, rapidez e agilidade 

no tiro.  

Assim, concluímos respondendo aos problemas levantados nessa monografia que, a 

atualização feita pela empresa BAE Systems no M109 A5, coloca a artilharia de campanha 

brasileira em um patamar muito alto podendo até compararmos com diversas potências 

bélicas mundiais. Sua aquisição garante a modernização e o início de uma revitalização da 

artilharia de campanha brasileira como um todo que, ainda, possui muitos materiais 

ultrapassados temporalmente e sucateados devido a intensa e longa utilização. 
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