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RESUMO 
A presente pesquisa tem como finalidade apresentar uma análise sobre a necessidade de se 
readequar os efetivos dos GAC que receberam a VBCOAP M 109 A5+BR em substituição à 
VBCOAP M 108. Buscando aperfeiçoar sua Artilharia e caminhando junto aos demais Exércitos 
espalhados pelo mundo, o Exército Brasileiro ganha muito com a chegada deste novo material. 
Desta forma, o presente Artigo buscou colaborar com o Exército Brasileiro e com o Brasil na 
busca de um ponto de equilíbrio entre operacionalidade e utilização de seus recursos humanos, 
analisando as funções dos serventes, as características do material e realizando pesquisas junto 
a militares que trabalharam com os referidos materiais, chegando à conclusão de que há a 
necessidade de se adequar os efetivos das Organizações Militares que foram contempladas com 
o M 109 A5+BR. 
 
Palavras-chave: M 108. M 109 A5+BR. 
 
RESUMEN 
El propósito de esta busca es presentar un análisis de la necesidad de reajustar el número de 
hombres en los GAC que recibieron el VBCOAP M 109 A5 + BR para reemplazar a la VBCOAP 
M 108. Buscando mejorar su Artillería y caminando con los otros Ejércitos alrededor del mundo, 
el Ejército Brasileño gana mucho con la llegada de este nuevo material. Así, este artículo buscó 
colaborar con el Ejército de Brasil y con Brasil en la búsqueda de un equilibrio entre la 
operatividad y el uso de sus recursos humanos, analizando las funciones de los hombres, las 
características del material y realizando investigaciones con los militares que trabajaron con los 
materiales antes mencionados, llegando a la conclusión de que existe la necesidad de adecuar 
el número de hombres de las Organizaciones Militares que se contemplaron con el M 109 A5 + 
BR. 
 
Pallabras llave: M 108. M 109 A5+BR. 
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1. INTRODUÇÃO 

A Artilharia autopropulsada tem sua origem em meados do século XVII com 

experiências realizadas utilizando animais para tracionar os canhões da época. De lá 

para cá, essa vertente foi crescendo e se inovando tecnologicamente, transferindo a 

tração animal pela mecânica e acrescentando outros vários meios para conciliar 

mobilidade e precisão. Nesse contexto, surgiu o blindado, um meio nobre, com grande 

mobilidade, proteção e grande capacidade de destruição. 

 A Artilharia em questão chegou ao Exército Brasileiro nos anos 60, após a 

aquisição junto aos Estados Unidos dos Obuseiros Autopropulsados M 108 através 

de um acordo militar entre os dois países. Mais tarde, no final dos anos 90, 

acompanhando a evolução tecnológica e militar que o mundo passava, o Brasil 

acabou adquirindo o M 109 A3, oriundo do Exército Belga. 

 Com o intuito de acompanhar a evolução tecnológica no cenário mundial, 

através de parte do Subprograma Estratégico – Sistema de Artilharia de Campanha 

(SAC), o Brasil anunciou no segundo semestre de 2016 a aquisição, também junto 

aos Estados Unidos, da viatura de combate blindada Obuseiro M 109 A5+BR, uma 

evolução do M 109 A3 já existente em sua Força. Suas novas funcionalidades trarão 

grandes avanços à Artilharia brasileira, principalmente no que diz respeito à rapidez e 

precisão de seus tiros. 

 

1.1 PROBLEMA  

 Diante do exposto acima, verifica-se que o Exército Brasileiro deverá se 

adequar o mais rápido possível às inovações que vêm junto à nova viatura adquirida, 

buscando se adaptar da melhor maneira aos desafios que possam surgir em um 

cenário mundial cada vez mais inconstante. Assim, se faz necessário uma 

comparação entre os materiais já existentes em seus Grupos de Artilharia de 

Campanha Autopropulsados (GAC AP) e o recém obtido, buscando levantar as 

possíveis necessidades de alteração em seu quadro de pessoal para empregar o novo 

material. 

 No sentido de orientar a presente pesquisa, com o intuito de evitar com que 

recursos humanos sejam utilizados de forma inapropriada após a recente aquisição 



2 

 

da Viatura Blindada de Combate Obuseiro Autopropulsado (VBCOAP) M 109 A5+BR 

pelo Exército Brasileiro, foi formulado o seguinte problema: 

 Existe a necessidade de readequação do QCP das Baterias de Obuses, 

orgânicas dos GAC AP, que receberam a VBCOAP M 109 A5+BR? 

 

1.2 OBJETIVOS  

A fim de evitar a utilização de recursos humanos de forma inadequada, esta 

pesquisa pretende analisar se há a necessidade de modificar o QCP de uma bateria 

de obuses oriunda dos GAC AP que receberam o M 109 A5+BR, verificando se as 

funções exercidas pelos serventes no obuseiro M 108 ainda serão necessárias, ou 

ainda, se há a necessidade de uma nova função a ser desempenhada por conta da 

tecnologia embarcada no novo material. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que, sendo atingidos, facilitarão que se 

chegue a uma conclusão apropriada: 

a) Analisar as funções dos serventes dos Obuseiros M 108 nas Unidades de 

Artilharia Autopropulsada do Exército Brasileiro; 

b) Analisar as diferenças técnicas existentes entre os Obuseiros M 108 e o M 

109 A5+BR; e 

c) Analisar as necessidades de manuseio do Obuseiro M 109 A5+BR durante a 

execução do tiro de Artilharia. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Meio a inúmeros problemas estruturais e crises econômicas, o Brasil busca 

reformas em que possa reduzir os gastos no setor público, com o intuito de fornecer 

uma vida mais digna à sua população. 

Assim, é inconcebível que haja recursos humanos sendo empregados de 

maneira inapropriada. Neste contexto, o Exército Brasileiro, parte das Forças 

Armadas, instituição com o maior índice de credibilidade junto à população brasileira, 

não pode se dar ao luxo de utilizar seus militares inadequadamente, sendo necessário 

uma reavaliação de suas utilidades após a aquisição de novos materiais com alto grau 

de tecnologia embarcada. 
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Nesse sentido, este estudo se justifica por se tratar de um tema atual, buscando 

soluções que possam contribuir para o bom andamento das atividades operacionais 

nos GAC AP e para a manutenção da boa imagem da Força junto à população 

brasileira. 

 

2. METODOLOGIA 

Com o objetivo de conseguir informações que pudessem auxiliar na resolução 

do problema, o delineamento desta pesquisa contemplou a coleta de dados, 

fichamento das fontes, questionários, argumentação e discussão dos resultados. 

Para a abordagem do problema, foi utilizado, principalmente, os conceitos de 

pesquisa qualitativa, uma vez em que se buscou informações sobre o assunto ainda 

recente usando opiniões, impressões e pontos de vista, dificultando-se, de certa 

forma, a análise dos resultados. 

Quanto ao objetivo geral, foram empregadas as pesquisas exploratórias e 

bibliográficas, uma vez que se trata de um assunto novo na Força e poucos militares 

brasileiros travaram contato com o material recém adquirido, o que fez com que fosse 

necessário um contato inicial com estes homens em busca de ideias que pudessem 

facilitar o desenvolvimento do presente Artigo da melhor forma possível, seguido de 

um questionário com o objetivo de materializar tal pesquisa exploratória. 

 

2.1  REVISÃO DE LITERATURA 

O início da pesquisa foi feito na direção de buscar entender até que ponto a 

aquisição de um novo material de artilharia autopropulsado, com inovações 

tecnológicas, faria ser necessário uma readequação dos efetivos de um GAC AP.  

 Assim, foi necessária uma rápida busca nas funções de serventes já existentes 

para as peças de obuseiros M 108, material que até então dotava o 3º GAC AP, 

localizado em Santa Maria – RS e o 5º GAC AP, localizado em Curitiba – PR, Unidades 

pertencentes à 6ª Brigada de Infantaria Blindada e à 5ª Brigada de Cavalaria Blindada, 

respectivamente, uma vez que estas Organizações Militares foram as escolhidas para 

receber, em um primeiro momento, os 32 Obuseiros M 109 A5+BR desde sua 

chegada ao Brasil, em 04 de outubro de 2019 (DÜRING, 2019). 

Após ter posse das informações relativas ao material, principalmente através 

do Manual de Campanha C 6-79 (Obus 105mm, M 108, autopropulsado), foi 
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necessária a busca de conhecimento das características do material recém adquirido, 

tais como espaço interno, inovações tecnológicas que poderiam suprir o trabalho 

manual ou até mesmo a possível necessidade de uma nova função de servente da 

peça. 

Foram utilizadas as palavras-chave VBCOAP M108, VBCOAP M109 A3, 

VBCOAP M109 A5 + BR em sítios eletrônicos, busca manual de informações nos 

manuais e cadernos de instrução em vigor que relacionam o assunto, além de busca 

de informações sigilosas, como por exemplo, o QC de uma Unidade de Artilharia 

Autopropulsada do Exército Brasileiro. Foi buscado também informações em  

bibliotecas de Escolas do Exército Brasileiro, tais como Escola de Aperfeiçoamento 

de Oficiais (EsAO) e Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME), bem 

como em Bancos de dados do Exército. 

Apesar de ter sido feita uma pesquisa relacionada à VBCOAP M109 A3, no que 

se refere às suas características, a utilização dessas informações ficaram em segundo 

plano, uma vez que as Unidades escolhidas para receber o material VBCOAP M109 

A5+BR eram dotadas do Obuseiro M 108, o que impede a comparação entre os 

materiais utilizados pelas referidas Organizações Militares. 

a. Critérios de Inclusão: 

- Publicações a respeito do recebimento do material M 109 A5+BR; e 

- Manuais e Cadernos de Instrução do Exército Brasileiro que tratam do assunto 

relativo aos materiais da pesquisa. 

b. Critérios de Exclusão: 

- Publicações e documentos que não tratam dos materiais M 109 A5+BR e M 

108. 

 

2.2  COLETA DE DADOS 

Com o objetivo de aprofundar o conhecimento, a pesquisa contemplou uma 

coleta de dados através de um questionário com alguns militares do EB que travaram 

contato com o material recém adquirido. 
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2.2.1 Questionário 

A escolha do questionário como forma de coleta de dados para pesquisa foi 

feita uma vez que este método permite a obtenção de dados junto a diversos militares 

de forma clara e objetiva. 

O estudo foi baseado envolvendo militares escolhidos para responder ao 

questionário, limitando-os a Capitães, Tenentes e Sargentos da arma de Artilharia do 

3º e do 5º GAC AP uma vez que essas Unidades, até então, receberam o material M 

109 A5 +BR.  

A escolha dos militares também foi restrita àqueles que estão na função de 

Comandantes de Bateria de Obuses, Comandantes da Linha de Fogo dos respectivos 

GAC e Chefes de Peça, uma vez que são estes militares que estão ligados 

diretamente às instruções e ao material propriamente dito.  

Para a coleta de dados, o questionário não foi delimitado a apenas militares de 

carreira, uma vez que o universo para a busca já é muito reduzido e acredita-se que 

muitos militares temporários detêm bastante conhecimento da parte técnica relativo 

ao material, por terem travado mais contato com o mesmo, principalmente no que diz 

respeito ao Obuseiro M 108. 

O universo selecionado foi de 40 (quarenta) militares, somando-se as 2 (duas) 

Unidades citadas anteriormente. Para o cálculo amostral, foi utilizado um nível de 

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

dimensionada como ideal de 26. 

Foi realizado um pré-teste com 8 (oito) Capitães-Alunos do Curso de Artilharia 

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) com o objetivo de verificar se o 

questionário estava em condições de ser respondido buscando-se a clareza e 

objetividade. Após o teste, não sendo encontrado erros que exigissem grandes 

alterações na formulação do mesmo, o questionário foi enviado aos militares 

selecionados. 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A finalidade deste capítulo foi divulgar o resultado das pesquisas bibliográficas, 

bem como apresentar os resultados obtidos no questionário realizado junto aos 

militares do 3º e 5º GAC AP.  
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3.1 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 Após excelentes serviços prestados à Força Terrestre, a VBCOAP M 108, que 

chegou ao Brasil na década de 70, teve, através da Portaria Nº 193 – EME, de 08 de 

maio de 2017, sua aposentadoria decretada. Para sua substituição, foram escolhidas 

as VBCOAP M 109 A5, cuja entrega oficial foi realizada em dezembro de 2019 na 

cidade de Santa Maria – RS. 

 A chegada das novas viaturas é fruto do Subprograma Estratégico - Sistema 

de Artilharia de Campanha (SAC), que visa a transformação e modernização da 

Artilharia de Campanha, elevando a capacidade operacional do Apoio de Fogo do 

Exército Brasileiro (DÜRING, 2019). 

 Através do referido Subprograma Estratégico, em sua 1ª fase, o Estado-Maior 

do Exército decidiu que as 32 viaturas M 109 A5 que seriam modernizadas para a 

versão M 109 A5+BR, destinaram-se ao 3º e ao 5º GAC AP, Unidades orgânicas de 

Brigadas Blindadas e, por isso, quaternárias, recebendo cada uma, 16 peças, sendo 

4 por subunidade. Junto às VBCOAP M 109 A5+BR, através do acordo de cooperação 

firmado entre Brasil e Estados Unidos, o Exército Brasileiro recebeu, entre outras 

viaturas, algumas unidades das Viaturas Blindadas Especiais Remuniciadoras (VBE 

Remn) M992A2, cuja a função é, como seu próprio nome diz, acompanhar as Viaturas 

Obuseiro para remuniciá-las (ALVES, 2018). 

 Após o exposto, fica evidente que, para fins de buscar uma possível 

readequação dos efetivos dos GAC AP, é essencial que se faça uma comparação 

entre o material que dotava o 3º e o 5º GAC AP, a VBCOAP M 108, e o material que 

acaba de chegar ao Exército Brasileiro, a VBCOAP M 109 A5+BR. 

 O M 108 é um obuseiro autopropulsado que foi projetado nos anos 60 pelos 

Estados Unidos e, através de um acordo entre os dois países no final da referida 

década, o material chegou ao Exército Brasileiro em 1972, equipando 6 (seis) GAC 

AP (BASTOS JR, 2019). 

 Por se tratar de um obuseiro produzido na década de 60, não há muita 

tecnologia embarcada, fazendo com que todos os processos para realização do tiro 

de artilharia fossem realizados de forma manual e, por consequência, exigindo um 

bom número de serventes em sua guarnição. Conforme o manual de campanha de 

Artilharia C 6-79 Obus 105mm, M 108, autopropulsado, a composição da guarnição 

https://www.defesanet.com.br/doutrina/noticia/35079/M109-A5%2BBR---Uma-nova-Forma-de-Atuar-da-Artilharia-do-Exercito-Brasileiro/
http://ompv.eceme.eb.mil.br/docs/sistema_de_armas/Reestruturacao_Art_Cmp_M109_BR.pdf
https://tecnodefesa.com.br/uruguai-negocia-doacao-de-obuseiros-ap-m108-com-o-brasil/


7 

 

do material é formada pelo Chefe de Peça (CP), Apontador (C1), Atirador (C2), 

Soldados municiadores (C3, C4 e C5) e Motorista (Mot). 

O M 109 A5+BR, por sua vez, chega repleto de tecnologia embarcada, o que 

proporciona à Artilharia novas capacidades em suas missões de tiro, conforme Figura 

1: 

 
FIGURA 1 – M 109 A5+BR. 
Fonte: DefesaNet, 2019. 

 

Na execução da Fase I do projeto de modernização, além das VBCOAP M109 
A5 retornarem ao estado de novas, receberão radares de medição de 
velocidade inicial (V0) e bloqueador remoto do tubo, ambos originais da 
versão A6, equipamentos de navegação inercial, GPS e Sistema Digital de 
Direção de Tiro, que possibilitarão a automação de procedimentos e a 
integração com cartas digitais em tempo real, e rádios digitais da empresa 
Harris (Falcon III) e Intercomunicadores SOTAS da empresa Thales, que 
darão a essas viaturas o símbolo “+” e a denominação VBCOAP M109 A5+ 
BR (ALVES, 2018, p.5).  

 

Além das características citadas acima, cabe ressaltar que, diferentemente do 

M 108 que utilizava a munição 105mm, o M 109 A5+BR trabalha com a munição 

155mm, o que aumenta o poder de fogo dos GAC AP e e uma maior atenção no 

manejo da mesma por parte dos serventes da peça. Outra diferença que deve ser 

ressaltada é que, junto à viatura obuseiro, existe uma viatura remuniciadora que não 

existia até então nos GAC AP. 

 Sendo assim, conforme a proposta do manual técnico EB40-MT-20.XXX,  

Manual do Operador do Obuseiro Autopropulsado M 109 A3/ M 109 A5/ M 109 A5+BR, 

a guarnição do referido material deverá ser formada pelo Chefe de Peça (CP), 

Apontador (C1), Atirador (C2), Carregador (C3), Municiador (C4), Motorista (M1), 

Chefe da Equipe de Munição (CEM), Auxiliar da Eqp de Munição (AEM ou C5) e 
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Motorista Vtr Remuniciadora (M2), conforme Figura 2: 

 
FIGURA 2 – Guarnição M 109 A5+BR 
Fonte: BRASIL, 2019. 
 

3.2 RESULTADOS DOS QUESTIONAMENTOS 

O questionário do presente estudo (Apêndice A) foi enviado ao 3º e ao 5º GAC 

AP, obtendo-se a quantidade de respostas necessárias. Dos 40 (quarenta) militares 

que estavam no universo, 28 (vinte e oito) responderam às perguntas propostas. 

Foi feita uma pergunta sobre os postos e graduações dos militares com a 

finalidade de saber o nível de experiência dos mesmos, obtendo-se o seguinte 

resultado (Gráfico 1):  

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

6; 22%

4; 14%

2; 7%

0; 0%2; 7%

14; 50%

Capitão 1º Tenente 2º Tenente Aspirante 2º Sgt 3º Sgt
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Nota-se que, dos militares questionado, a graduação de 3º Sgt representa a 

metade, o que significa que, variando entre 3 e 10 anos de efetivo serviço dentro do 

Exército, essa amostra possui um bom nível de experiência, o que dá mais 

credibilidade à pesquisa. 

 Foi feita uma pergunta sobre qual das duas OM o militar servia. A finalidade 

desta pergunta era verificar se existe uma diferença entre as formas de utilização do 

material em um primeiro momento após recebê-lo. Foi obtido o seguinte resultado 

(Gráfico 2): 

 
GRÁFICO 2 – OM dos militares questionados. 
Fonte: O autor. 

 

 O Gráfico 2 mostra uma maior participação dos militares do 3º GAC AP (16 de 

28) para obtenção dos resultados que virão a seguir. 

  Foi realizada uma pergunta sobre a função que o militar desempenhava em 

sua OM com a finalidade de saber o nível de proximidade do militar que respondia às 

perguntas junto ao material, obtendo-se o seguinte (Gráfico 3): 

16; 57%

12; 43%

3º GAC AP 5º GAC AP
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GRÁFICO 3 – Funções desempenhadas pelos militares nas Bia O. 
Fonte: O autor. 

 
 O Gráfico 3 representa o nível de contato dos militares com os materiais. 

Enquanto o Chefe de Peça, que representa 57% das respostas (16 militares), é o 

militar que tem o maior contato com o obuseiro, o Cmt Bia O, que representa 22% das 

respostas apresentadas (6 militares), tem um menor contato direto com material.  

 Foi feita uma pergunta questionando se o militar já havia tido contato com a 

VBCOAP M 108 com a finalidade de verificar se existia, por parte dele, uma base para 

estabelecer uma comparação entre o M 108 e o M 109 A5+BR. Foi obtido o seguinte 

resultado (Gráfico 4): 

 
GRÁFICO 4 – Contato com o obuseiro M 108. 
Fonte: O autor. 
 

 Percebe-se que a grande maioria dos militares que responderam às perguntas 

6; 22%

6; 21%16; 57%

Cmt Bia O CLF CP

26; 93%

2; 7%

Sim Não
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(26 de 28) já tiveram contato com o obuseiro M 108, o que é fundamental para a 

pesquisa, uma vez que se pode estabelecer uma comparação entre os dois materiais 

foco do presente estudo. 

 Foi realizada uma pergunta se o espaço físico no interior da VBCOAP M 109 

A5+BR caberia a mesma quantidade de serventes do que na VBCOAP M 108. Foi 

obtido o seguinte resultado (Gráfico 5): 

 
GRÁFICO 5 – Espaço físico/ quantidade de serventes. 
Fonte: O autor. 

 
 Percebe-se que 96% dos militares (27 homens) que responderam às perguntas 

afirmam que, comparando ao M 108, o M 109 A5+BR não comporta a mesma 

quantidade de serventes que aquele comportava. Essa pergunta é fundamental para 

a análise da necessidade de adequação dos efetivos dos GAC AP, uma vez que, pelo 

espaço interno ser reduzido, seria impossível levar a mesma quantidade de militares 

com seus respectivos materiais individuais em uma situação de combate real. 

 Foi realizada uma pergunta sobre a possibilidade de suprimir alguma função 

dos serventes sem que o serviço da Peça fosse prejudicado. O objetivo dessa 

pergunta era verificar se, havendo a necessidade de se reduzir a guarnição, as 

missões poderiam continuar sendo cumpridas normalmente. Obteve-se o seguinte 

resultado (Gráfico 6): 

 

 

 

1; 4%

27; 96%

Sim Não
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GRÀFICO 6 – Possibilidade de supressão de alguma função na peça. 
Fonte: O autor. 
 

             Percebe-se que 96% dos militares que responderam às perguntas (27 

homens) têm a opinião de que haveria a possibilidade de supressão de alguma função 

do serviço da peça. Como complemento dessa pergunta, foi questionado aos militares 

que responderam “sim”, quais serventes poderiam ser suprimidos sem que o serviço 

fosse prejudicado. Como resposta, a maioria dos questionados disseram que o C4 

(soldado municiador), militar responsável pelo preparo das munições durante o tiro, 

poderia ser suprimido, uma vez que o C2 (soldado atirador), militar que era 

responsável por dar a elevação e realizar o disparo no M 108, por não ter mais a 

responsabilidade de dar a elevação no M 109 A5+BR, poderia fazer o preparo das 

munições. Também houve uma grande quantidade de militares que responderam que 

tanto o C3 (soldado carregador) quanto o C4 (soldado municiador) poderiam ser 

suprimidos. Assim, conforme respostas dos militares, poderíamos ter a perda de até 

dois serventes que guarneciam o M 108 no novo material sem que o serviço da Peça 

fosse prejudicado. 

 Foi realizada uma pergunta para verificar se algum servente poderia 

desempenhar mais de uma função no M 109 A5+BR com a finalidade de, caso fosse 

possível, reduzir o número de serventes do obuseiro. Obteve-se o seguinte resultado 

(Gráfico 7): 

27; 96%

1; 4%

Sim Não
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GRÁFICO 7 – Possibilidade de acúmulo de funções na peça. 
Fonte: O autor. 
 

 Percebe-se que 89% dos militares que responderam às perguntas afirmam que 

há a possibilidade de que um militar realize mais de uma função, se comparado às 

funções que existiam no M 108. Complementando a pergunta, foi questionado aos 

militares que responderam “sim”, quais funções poderiam ser desempenhadas pelos 

mesmos militares e, como resposta, obteve-se em maioria, corroborando com a 

pergunta anterior, que as funções de C2 (atirador) e de C4 (municiador) poderiam ser 

desempenhadas pelo mesmo homem. 

 Foi realizada uma pergunta para saber se havia a necessidade de se criar mais 

alguma função para o bom andamento dos trabalhos no M 109 A5+BR. O objetivo 

dessa pergunta era verificar se, com o ganho de tecnologia embarcada no interior da 

nova viatura, se havia a necessidade de se criar novas funções para militares que 

fazem parte da guarnição. Obteve-se o seguinte resultado (Gráfico 8): 

25; 89%

3; 11%

Sim Não
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GRÁFICO 8 – Necessidade de criação de nova função. 
Fonte: O autor. 
 

 Percebe-se que a grande maioria dos militares (96%) responderam que não há 

a necessidade de se criar novas funções no interior do M 109 A5+BR para o bom 

andamento dos serviços da guarnição. Como complemento a essa pergunta, foi 

questionado aos militares que responderam “sim”, que características seriam 

desejáveis a esses militares. Como resposta, obteve-se que, pelo fato das funções de 

atirador e municiador serem desempenhadas pelo mesmo militar, este deveria ter 

instrução sobre a parte técnica das duas áreas, mecanismo de disparo e preparo de 

munições. 

 Sobre o questionamento a respeito de como deveria ficar a guarnição do M 109 

A5+BR, obteve-se diversas respostas. Corroborando com os itens anteriores, a 

maioria dos militares responderam que a guarnição deveria ser formada pelas 

seguintes funções: Chefe de Peça (CP), Apontador (C1), Atirador/Municiador (C2). Ao 

mesmo questionamento, uma quantidade considerável de militares respondeu que a 

guarnição deveria ser formada pelas seguintes funções: Chefe de Peça (CP), 

Apontador (C1), Atirador/Municiador (C2) e Carregador (C3). 

 Por fim, foi deixado um campo aberto ao final do questionário para aqueles que 

sentissem a necessidade de deixar alguma contribuição extra à pesquisa. Como 

resposta, obteve-se algumas boas considerações. Foi levantado que se deve levar 

em conta as viaturas Remuniciadoras, que não existiam até então nos GAC AP, 

também necessitam de homens para o seu emprego. Pensando no bom 

funcionamento da peça em combate, um dos questionados lembrou que se deve ter 

1; 4%

27; 96%

Sim Não
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cuidado em suprimir o C3 (soldado carregador), já que em uma situação real, em que 

a cadência máxima de tiros da peça seja exigida, apenas o C2 (soldado atirador), 

acumulando as funções de atirador, carregador e municiador, mesmo sem a 

preocupação de cuidar da elevação, pode não conseguir cumprir todas as missões da 

melhor forma possível. Assim, uma possível formação da guarnição da VBCOAP M 

109 A5+BR seria formada pelo Chefe de Peça (CP), Motorista (Mot), C1 (Cabo 

Apontador) e C2 (Soldado Atirador/Carregador/Municiador). 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 Durante os estudos, verificou-se muitas alterações por ocasião da substituição 

do M 108 pelo M 109 A5+BR. O novo material trouxe um grande avanço tecnológico 

aos GAC AP que o receberam, tais como equipamentos de navegação inercial, GPS 

e Sistema Digital de Direção de Tiro, rádios digitais e ganho de intercomunicadores, 

entre outros. 

 O ganho tecnológico trouxe algumas consequências, tais como a perda de 

espaço físico no interior da nova viatura, se comparada à antiga. Podemos perceber, 

conforme os resultados apresentados no Capítulo 3, que o espaço interno do M 109 

A5+BR não comporta a mesma quantidade de serventes que o M 108 comportava. 

 Outra consequência das modificações sofridas pelos GAC AP é a chegada das 

Viaturas Blindadas Especiais Remuniciadora (VBE Remn) M992A2. Até então, não 

havia em QC militares previstos para mobiliar essas viaturas, o que por si só já é um 

motivo concreto para que haja a readequação dos efetivos nessas Unidades. 

 Conforme minuta do manual técnico EB40-MT-20.XXX,  Manual do Operador 

do Obuseiro Autopropulsado M 109 A3/ M 109 A5/ M 109 A5+BR, a guarnição deverá 

ser formada por 9 (nove) militares: Chefe de Peça (CP), Apontador (C1), Atirador (C2), 

Carregador (C3), Municiador (C4), Motorista (M1), Chefe da Equipe de Munição 

(CEM), Auxiliar da Eqp de Munição (AEM) e Motorista Vtr Remuniciadora (M2), sendo 

que por ocasião dos deslocamentos, CP, C1, C2, C3, C4 e M1 devem embarcar no 

Obuseiro e os demais na Vtr Remn.  

 Até então, a guarnição existente nos GAC AP, quando os M 108 ainda estavam 

sendo empregados, era formada por: Chefe de Peça (CP), Apontador (C1), Atirador 

(C2), Soldados municiadores (C3, C4, C5) e Motorista (Mot), sendo que, por ocasião 

dos deslocamentos, C4 e C5 deveriam embarcar em outra viatura que não o obuseiro 
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(BRASIL, 1972). 

 Após análise sumária dos materiais e das guarnições que os respectivos 

manuais propõem, é notório que há sim uma necessidade de readequação dos 

efetivos nos GAC AP após o recebimento dos M 109 A5+BR. Fica a dúvida se um 

simples remanejamento de funções bastaria para prover as melhores condições 

possíveis às Linhas de Fogo, ou se há a necessidade de criação de novos cargos nos 

QC das Unidades. 

 Conforme resultados obtidos em questionário, uma considerável quantidade de 

militares que estão travando contato direto com o novo material desde o recebimento, 

afirma que uma guarnição formada por Chefe de Peça, Apontador e 

Atirador/Municiador tem condições de cumprir as missões de tiro, embora uma parte 

mais “conservadora” aponte que há a necessidade de se manter o C3 (carregador) na 

guarnição para o bom andamento dos trabalhos.  
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap Art Jorge 
de Assis Neto, cujo tema é analisar a necessidade de readequar os efetivos dos GAC AP face à aquisição 
dos obuseiros M 109 A5. Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para 
um direcionamento mais preciso e eficiente da utilização de recursos humanos nos GAC AP do Exército 
Brasileiro. 

A fim de analisar a fundo a necessidade de militares nas Bia O dos GAC AP dotados do novo material 
de Artilharia, o senhor foi selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, colaborando nos 
estudos referentes às evoluções de material e pessoal que a Força vem sofrendo. Será muito importante, 
ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos através dos 
seguintes contatos: 
Jorge de Assis Neto (Capitão de Artilharia – AMAN 2010) 
Celular: (31) 99942-0844 
E-mail: 88jorgeassis@gmail.com 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual seu posto/graduação do senhor? 
(   ) Cap  (   ) 1ºTen  (   ) 2ºTen (   ) Asp  (   ) 2ºSgt   (   ) 3º Sgt 

 

2. Qual a OM do senhor? 
(   ) 3º GAC AP  (   ) 5º GAC AP 

 

3.  Qual a função desempenhada pelo senhor na Bateria de Obuses? 
(   ) Cmt Bia O 
(   ) CLF 
(   ) Aux CLF 
(   ) Chefe de Peça 

 

4. O senhor teve contato com o Obuseiro M 108? 
(   ) Sim   (   ) Não 

 

5. De acordo com a resposta do item anterior, caso a resposta tenha sido “sim”, por quanto 
tempo? 
(   ) 1 a 2 anos 
(   ) 2 a 4 anos 
(   ) mais de 4 anos 
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ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 

6. Na opinião do senhor, o espaço físico no interior da VBCOAP M 109 A5+BR comporta a 
mesma quantidade de serventes que a VBCOAP M 108 comportava? 
   (   ) Sim   (   ) Não 

 

7. Analisando as funções dos serventes da peça, comparando o M 108 ao M 109 A5+BR, na 
opinião do senhor, há alguma função que poderia ser suprimida por qualquer motivo que 
seja (espaço físico, novas capacidades do novo material, tecnologia embarcada, etc)? 
    (   ) Sim   (   ) Não 

 
8. De acordo com a resposta do item anterior, caso a resposta tenha sido "sim", na opinião do 

senhor, quais funções poderiam ser desempenhadas pelo mesmo servente? (Ex: Soldado 
atirador e municiador poderiam ser desempenhados pelo mesmo militar) 

Rsp: 
____________________________________________________________________ 

 

9. Na opinião do senhor, há a necessidade de se criar uma nova função de servente da peça, 
tendo em vista as características do M 109 A5+BR?  
(   ) Sim   (   ) Não 

 

10. De acordo com o item anterior, caso a resposta tenha sido "sim", na opinião do senhor, que 
características seriam desejáveis a este militar?  

Rsp: 

____________________________________________________________________ 

 

11. Na opinião do senhor, analisando todos as características do M 109 A5+BR, como deve ser 
a Guarnição da Peça do referido obuseiro?  

Rsp: 

_____________________________________________________________________ 

 

FECHAMENTO 

 

12. Espaço aberto caso o senhor queira acrescentar algo que possa ser utilizado como 
ferramenta para a pesquisa em questão. 

______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação. 


