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  Obuseiro 105mm M56 Oto Melara

O OTO-Melara Mod 56 é um canhão de 105mm, de tiro indireto, de fabricação italiana, 
desenvolvido para artilharia de montanha, pela empresa OTO-Melara. Como qualquer outro 
obuseiro, o Oto Melara é destinado a apoiar operações militares com fogo indireto de barragem 
e saturação de área, normalmente em apoio à Infantaria ou Cavalaria. Também pode ser utilizado 
para bombardeio de fortificações, edificações, tropas a pé, portos, aeroportos e outros alvos 
estratégicos. O alcance máximo deste armamento é de 10,2Km. 

                GUIA MILITAR DO BRASIL 2021
                   www.guerrasebatalhas.com.br

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=7wI8RCdx9rE
https://www.youtube.com/watch?v=7wI8RCdx9rE
https://www.guerrasebatalhas.com.br/


  

  Obuseiro 155 M114 AR
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O Obuseiro 155 M114AR é um canhão pesado de artilharia, de tiro indireto, transportável por 
reboque (tracionado por viatura pesada) e tem como objetivo principal apoiar operações militares 
com fogo indireto de barragem e saturação de área, normalmente em apoio à Infantaria ou 
Cavalaria. Também pode ser utilizado para bombardeio de fortificações, edificações, tropas a pé, 
portos, aeroportos e outros alvos estratégicos. O projeto é Norte-Americano e o alcance máximo é 
de 14,6Km.
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Guardian 25

A Guardian 25 é uma lancha rápida destinada a patrulha fluvial ou marítima. Ela possui ótima 
estabilidade e capacidade de manobra. É ideal para rios estreitos e espaços reduzidos, podendo 
navegar em águas rasas, também. A Guardian 25 pode atingir uma velocidade máxima de até 
80Km/h, dependendo das condições de navegabilidade. Permite o transporte de até 12 militares e 
dispõe de um tanque central de combustível com capacidade de 602 litros, que possibilita o 
funcionamento da embarcação por até dez horas ininterruptas.
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A embarcação possui bússola, GPS, radar de 
navegação, sonar, rádio, além dos comandos 
flaps e trim de compensação (o primeiro 
relaciona-se ao ajuste no sentido de levantar/ 
abaixar a proa/popa e o segundo corresponde à 
inclinação dos motores). O casco é constituído 
com partes de fibra de vidro especial, aliado a 
um preenchimento com espuma sintética (que 
não absorve água). Mesmo após disparos de 
diversos calibres de armas automáticas, a 
embarcação mantém a flutuabilidade normal

O armamento da Guardian 25 é constituído de: uma metralhadora .50 montada na proa; na popa, 
existe um lança granadas de 40 mm; e há duas metralhadoras MAG 7,62 mm a bombordo e a 
boreste. Esses armamentos possuem reparos específicos de fábrica com espaços já reservados 
para os cofres das munições.

Conheça o Centro de Embarcações do Comando Militar da Amazônia (CECMA).

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
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