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RESUMO 
 

 

 

O presente trabalho tem por objetivo analisar o emprego de morteiros nos Esquadrões 
de Cavalaria Mecanizados (Esqd C Mec), dentro de um contexto de atuação nos 
conflitos contemporâneos em áreas humanizadas, concluindo sobre a necessidade 
de adequações nas suas formas de emprego e, consequentemente, nos impactos que 
estas mudanças podem causar em sua estrutura de pessoal e material. O estudo 
busca correlacionar aspectos da atual Doutrina Militar Terrestre com itens geradores 
da capacidade de empregar morteiros por parte destas subunidades, explorando a 
literatura mais atual que versa sobre o ambiente operacional moderno, as operações 
no amplo espectro dos conflitos, princípios do Direito Internacional dos Conflitos 
Armados, as principais implicações para o emprego da Força Terrestre e alguns 
elementos do Poder de Combate Terrestre, dentre estes as Funções de Combate 
Movimento e Manobra, Fogos, Comando e Controle, Logística e Inteligência e 
empregando questionários e entrevistas para mensurar, qualitativamente e 
quantitativamente o impacto desses fatores nos itens Doutrina, Organização, Pessoal 
e Material que integram a capacidade de emprego de morteiros. Para isso, o trabalho 
foi dividido em três partes distintas: pesquisa bibliográfica, pesquisa documental e 
pesquisa de campo. A coleta do material bibliográfico e documental se deu por 
intermédio dos manuais doutrinários e de campanha do Exército Brasileiro, teses, 
dissertações, monografias, relatórios e artigos, valendo-se de repositórios confiáveis, 
como a Biblioteca Digital do Exército. Além disso, para consubstanciar essa pesquisa, 
buscou-se elementos doutrinários dos Exércitos dos Estados Unidos e de Portugal. A 
pesquisa de campo, por sua vez, empregou três instrumentos, quais sejam: um 
questionário para verificar a atual situação dos Esqd C Mec; um questionário para 
mensurar o impacto dos aspectos da doutrina no emprego de morteiros dessas 
subunidades; e uma entrevista com especialistas, visando complementar as 
informações obtidas. Por fim, na conclusão são realizadas propostas, sugestões e 
recomendações para atualizar a doutrina de emprego de morteiros médios no âmbito 
dos Esqd C Mec. 
 

 

Palavras-chave: Morteiro. Esquadrão de Cavalaria Mecanizada. Doutrina Militar 
Terrestre. 

  



 
 

ABSTRACT 
 

 

 

This work aims to analyze the employ of mortars of the Mechanized Cavalry Troop, 
under the context of the contemporary conflicts in humanized areas, concluding about 
the necessity of changing the way those troops use its mortars and, thereafter, the 
impacts that those changes could cause on their personnel and material structure. The 
study seeks to correlate aspects of the actual Brazilian Ground Military Doctrine with 
items that generate de capacity of employment of mortars by these units, by exploring 
the most actual literature about the modern operational environment, the full-spectrum 
operations, the tenets of the International Law of Armed Conflict, the main implications 
to the employ of the Army and a few elements of the Ground Combat Power, among 
these, the Combat Functions Movement and Maneuver, Fire, Command and Control, 
Logistics and Intelligence, and using surveys and interviews in order to measure 
qualitatively and quantitatively the impact of those factors on the Doctrine, 
Organization, Personnel and Material, which are items that integrate the mortar 
employment’s capacity. Thereunto, the work has been divided into three distinct parts: 
bibliographic research, documental research and field research. The gathering of the 
bibliographic and the documental material occurred through doctrinaire and field 
manuals from the Brazilian Army, thesis, dissertations, monographs, reports and 
articles, using trusted repositories, as the Army’s Digital Library. Besides, to 
substantiate this research, doctrinaire elements from the United States Army and from 
the Portuguese one were also used. The field research, in its turn, used three 
instruments: one survey to verify the actual situation of the Mechanized Cavalry 
Troops; another one to measure the impact of the doctrine’s tenets on the mortar’s 
employment of those units; and an interview with military specialists, to complement 
the gathered information. Lastly, there are proposals on the conclusion, as well as 
suggestions and recommendations in order to update the mortar’s employment 
doctrine on the Mechanized Cavalry Troop. 
 

 

Keyword: Mortar. Mechanized Cavalry Troop. Army’s Doctrine. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Exército Brasileiro (EB) passou por uma série de modificações estruturais no 

final dos anos 60 e início dos anos 70. Dentre estas mudanças, destaca-se a criação 

das Brigadas de Cavalaria Mecanizada (Bda C Mec), decorrentes da transformação 

das antigas 1ª, 2ª e 3ª Divisões de Cavalaria (DC) (BRASIL, 1999, p. 2-16). 

Estas mudanças possuem correlação com a influência exercida à época pelos 

Estados Unidos da América (EUA) no contexto da Guerra Fria, cuja Doutrina Militar 

Terrestre serviu de paradigma de organização e emprego da Força Terrestre (F Ter) 

brasileira (MESQUITA; UBAL, 2015). As Bda C Mec possuem estruturação 

semelhante aos Armored Cavalry Regiment1 (ACR). 

Esta mudança foi fruto da iniciativa conhecida por Reorganization of the Current 

Armored Division2 (ROCAD), a qual teve como um de seus produtos doutrinários o 

manual de campanha FM 17-35 – Armored Cavalry Platoon,Troop and Squadron3, em 

1960. Segundo Mesquita e Ubal (2015), esta influência dos EUA fica caracterizada na 

configuração similar dos Pelotões de Cavalaria Mecanizado (Pel C Mec) do Exército 

Brasileiro, como se percebe no capítulo 5 do referido manual, que trata do Pelotão de 

Cavalaria Blindado4. Este pelotão era dotado com uma seção de comando, uma seção 

de exploradores, uma seção de carros, um grupo de combate e um grupo de apoio 

(UNITED STATES OF AMERICA, 1960, p. 49, tradução nossa).  

Tais modificações acompanharam a mudança da 2ª fase da grande estratégia 

militar convencional, denominada exaustão, caracterizada pelos conflitos de longa 

duração, para a 3ª fase, conhecida por paralisia, surgida na Guerra dos Seis Dias, em 

1967, onde verificou-se que o emprego do poder militar se deu de modo intenso, em 

curto espaço de tempo e em largo espectro, visando imobilizar o adversário (BRASIL, 

2011c, p.5). 

Com isso, o EB passou a editar manuais de campanha e cadernos de instrução 

com o objetivo de normatizar o emprego das tropas mecanizadas. Além disso, 

                                            
1 Regimento de Cavalaria Blindado. Nos EUA, um Regimento possui valor semelhante a uma Brigada 
brasileira. 

2 Reorganização da atual Divisão Blindada. 

3 Unidades de Cavalaria Blindada equivalentes a, respectivamente, Pelotão, Esquadrão e Regimento. 

4 Tradução dos autores para Armored Cavalry Platoon. 
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segundo Morgado (2007, p. 21), com o passar dos anos, uma série de medidas foram 

adotadas visando adequar a Cavalaria Mecanizada às mudanças impostas pelos 

novos conflitos, tais como a adoção da Doutrina Delta, experimentações doutrinárias 

do Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec), o Projeto na Nova Família de 

Blindados sobre Rodas – Projeto Guarani, além de Simpósios versando sobre a 

Cavalaria Mecanizada.  

Contudo, apesar das medidas tomadas, “pouco foi mudado e muita coisa ainda 

necessita ser modificada, atualizada e modernizada nas Forças Mecanizadas 

brasileiras” (MORGADO, 2007, p. 21). 

As recentes evoluções no ambiente operacional têm impactado diretamente na 

forma como os exércitos ao redor do mundo estão conduzindo suas operações, 

exigindo adaptações para participarem de guerras assimétricas – com a presença de 

atores não estatais. A velocidade com que novas tecnologias e novos atores se 

integram ao amplo espectro dos conflitos obriga as forças militares a repensarem seus 

modus operandi.  

O mundo se viu convivendo com estes conflitos, retransmitidos pelas diversas 

mídias sociais em tempo real, por vezes, ocorrendo nas proximidades de lares e 

escolas – é a chamada “guerra no meio do povo”, de Smith (2008). O ambiente 

operacional tornou-se demasiado congestionado, complexo e com ameaças difusas. 

Os diversos protocolos e convenções de guerra ganharam vulto, em virtude da 

crescente necessidade em se distinguir alvos e reduzir eventuais danos colaterais. 

Em meio a este cenário, o EB vem gradualmente ajustando e adequando sua 

F Ter aos desafios da Era do Conhecimento. A Doutrina Militar Terrestre (DMT), por 

meio de seus fundamentos e conceitos, incorpora novas capacidades e competências 

para seu emprego efetivo neste complexo ambiente, repleto de fatores que podem 

influenciar decisivamente no resultado final dos conflitos. 

O cerne deste trabalho será analisar as condições de emprego dos Esqd C 

Mec, dentro do universo dos conflitos contemporâneos vivenciados a partir do século 

XXI, com enfoque nos morteiros médios (Mrt Me) que integram as Peças de Apoio 

dos Pel C Mec e as Seções de Morteiro Médio (Seç Mrt Me), de modo a corroborar 

com a constante evolução doutrinária que a F Ter está vivenciando.  
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1.1 PROBLEMA 

 

De forma a permitir o completo entendimento do enfoque desta pesquisa, 

buscou-se determinar, de maneira clara e objetiva, o problema oriundo do 

relacionamento entre o emprego de morteiros dos Esqd C Mec e as diversas 

dimensões do combate contemporâneo em áreas humanizadas. 

 

1.1.1 Antecedentes do problema 

 

As fontes nacionais que tratam do emprego de Mrt em subunidades (SU) 

mecanizadas (Mec) apresentam o assunto de forma superficial e sem grandes 

detalhamentos. Verifica-se que, desde sua criação, não houve grandes mudanças na 

organização e na forma de emprego, particularmente dos pelotões, cujos preceitos 

datam da década de 1960, como visto anteriormente. Além disso, foram verificadas 

algumas divergências entre os manuais de campanha C 2-20 Regimento de Cavalaria 

Mecanizado (2002), C 2-1 Emprego da Cavalaria (1999) e o C 2-36 Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizado (1982), no que tange à composição das peças de Mrt Me nas 

frações da subunidade (SU). Enquanto os mais antigos apontam para a existência de 

morteiros apenas no âmbito dos pelotões, o mais recente cita uma Seç Mrt Me, sob o 

comando do Comandante (Cmt) de Esquadrão (Esqd) (BRASIL, 2002, p. 1-7 e 1-8). 

Não obstante, o manual C 2-20 cita apenas de maneira superficial a estrutura 

desta Seç Mrt Me, não existindo outras obras que detalhem o seu efetivo em pessoal, 

dotação de material e suas técnicas, táticas e procedimentos (TTP). 

No que diz respeito às formas de emprego, verifica-se que as tropas 

mecanizadas brasileiras empregam peças de Mrt Me de 81mm em três situações: 

isoladas nos pelotões de cavalaria mecanizados (Pel C Mec), unidas em estruturas 

provisórias, ou, como já citado, em uma Seç Mrt Me (BRASIL, 2002, p. 1-7 e 1-8). A 

análise de outras literaturas estrangeiras aponta para uma tendência de emprego 

centralizado ou, até mesmo, a ausência de morteiros no âmbito de subunidades com 

missões semelhantes. 

No que tange ao material empregado como armamento, verifica-se que a 

doutrina brasileira abrange a utilização de peças de Mrt desembarcadas, sendo que o 

único manual que trata especificamente do assunto, considerando o calibre de 81mm, 
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são as Instruções Provisórias (IP) para emprego do Mrt 81mm Royal Ordnance (RO), 

datadas de 2000, em que pese o fato de que o estado da arte aponte para uma 

demanda cada vez maior de sistemas embarcados de morteiro (KEMP, 2017, p. 30, 

tradução nossa). 

Ainda com relação ao material, a vivência do autor mostra que, até o ano de 

2015, o ensino da técnica de material de Mrt para cadetes do Curso de Cavalaria (C 

Cav) da Academia Militar das Agulhas Negras (AMAN) ocorria com auxílio, além do 

Mrt RO, do Mrt Brandt, cuja utilização se observa desde meados das décadas de 1930 

e 1940. 

A Doutrina Militar Terrestre, por outro lado, vem apresentando atualizações e 

adaptações face às demandas do combate contemporâneo, o qual impõe que a F Ter 

atue “em um ambiente cada vez mais complexo e imprevisível, permeado por novos 

atores” (BRASIL, 2014, p. 3-5). Ressaltam-se aspectos do ambiente operacional 

contemporâneo, tais como a Dimensão Humana e o Combate em Áreas 

Humanizadas, além dos princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados 

(DICA), todos sendo fatores determinantes para o preparo e emprego da F Ter 

hodiernamente (BRASIL, 2014, p. 4-5). 

A urbanização crescente ao redor do mundo impôs que o Exército passasse a 
operar em complexas áreas urbanas. Esta tendência influenciará mudanças na 
doutrina, organização, treinamento, material, liderança e educação, pessoal, 
meios, além dos aspectos legais. O apoio de fogo nas operações em áreas 
humanizadas é desafiador em função da proximidade dos alvos e dos não-
combatentes, das dificuldades em identificar e mensurar alvos, e de restritivas 
regras de engajamento (UNITED STATES OF AMERICA, 2017, p. 6, tradução 
nossa). 

Dentro do escopo da nova DMT, verifica-se que o Poder de Combate Terrestre 

resulta da combinação das Informações, das seis Funções de Combate (FC) – 

Movimento e Manobra, Fogos, Proteção, Inteligência, Comando e Controle, Logística 

– e da Liderança, todos igualmente importantes no preparo e no emprego dos meios 

terrestres para o cumprimento de suas missões. (BRASIL, 2014, p. 5-1).  

Nesse ínterim, os Mrt Me dos Esqd C Mec enquadram-se, particularmente, na 

FC Fogos, integrando o sistema de apoio de fogo do Exército Brasileiro (BRASIL, 

2015c, p. 2-14). Com isso, o emprego de morteiros passa a estar sujeito aos seguintes 

princípios desta FC: precisão, adequabilidade, sincronização, presteza e atuação em 

rede (BRASIL, 2015c, p. 2-5).   

Além destes princípios, os fogos dos morteiros devem possuir características 

que permitam a operação sob quaisquer condições meteorológicas, com precisão, 
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flexibilidade e aplicação conjunta, integrados e coordenados com a utilização do 

espaço aéreo. (BRASIL, 2015c, p. 2-5). 

Como integrantes de um sistema de fogos cinéticos5, devem ainda observar 

alguns princípios extras quanto à sua organização e emprego, quais sejam: 

centralização do comando e descentralização da execução, oportunidade e 

continuidade do fogo, obtenção e manutenção da superioridade e, por último, 

profundidade. (BRASIL, 2015c, p. 3-1) 

Todavia, o emprego das tropas mecanizadas ainda está relacionado, segundo 

o manual C 2-30 – Bda C Mec, a três condicionantes doutrinárias: combate moderno, 

guerra de movimento e Doutrina Delta (BRASIL, 2000b, p. 1-2, apud SILVEIRA, 2010, 

p. 13). Estes conceitos são descritos no manual de campanha C 2-1 Emprego da 

Cavalaria (1999) e na IP 100-1 – Doutrina Delta (1996), e constam do Glossário deste 

trabalho. Nota-se que há uma defasagem de mais de vinte anos na linha do tempo 

entre a evolução da doutrina e a publicação destes manuais, editados entre 1996 e 

2000 e baseados em fatos dos anos de 1970, 1980 e início da década de 1990 

(SILVEIRA, 2010, p. 13). 

 

1.1.2 Formulação do problema 

 

O produto doutrinário mais moderno que trata do emprego de morteiros por 

parte da Cavalaria Mecanizada, o caderno de instrução C 2-36 – Pelotão de Cavalaria 

Mecanizado – foi escrito há mais de uma década. Considerando os escalões 

superiores (SU e U), há um hiato temporal ainda maior, de quinze anos, período em 

que o Exército Brasileiro vivenciou diversas mudanças em sua Doutrina, consolidando 

seu emprego em situações de não guerra, como o emprego no Haiti, as atuações 

recentes em operações nos Complexos de Favelas do Alemão e da Maré, e nos Grandes 

Jogos (Copa do Mundo de 2014 e Olimpíadas Rio 2016). 

Como forma de exemplificar este quadro, verifica-se que, em algumas 

oportunidades, houve a necessidade de adaptar a estrutura dos Esqd para melhor 

cumprir a missão destinada às tropas mecanizadas. Rohling (2015) cita que empregou 

                                            
5 Emprego de sistemas de armas disponíveis para produzir um efeito específico, letal ou não letal, 
sobre alvos designados, atuando por meio do lançamento de artefatos – granadas, mísseis e 
foguetes – seja de plataformas de superfície, seja a partir de aeronaves (BRASIL, 2015c, p. 2-2). 
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um Esqd C Mec com pelotões compostos apenas com os grupos de comando, de 

patrulhas (leve e mecanizada) e de motociclistas, dispensando, por exemplo, o uso de 

morteiros. Esta mudança atende a uma das novas demandas da DMT (BRASIL, 2014, p. 

6-12) quanto a organizações flexíveis, adaptáveis, modulares, elásticas e sustentáveis 

(FAMES). Segundo Mesquita e Ubal (2015), o fato dos Esqd C Mec possuírem pelotões 

de armas combinadas corrobora com esta constatação. Contudo, não é possível 

encontrar nos manuais e cadernos de instrução dados que indiquem o que fazer com as 

Pç Ap e Seç Mrt Me destas SU nesse tipo de situação. 

Nas situações de guerra, caracterizadas pelos combates convencionais, o 

emprego dos Esqd C Mec em suas missões clássicas de reconhecimento e segurança 

carece de um olhar mais criterioso, sobretudo em razão desta SU ter sido pensada com 

base em uma conjuntura existente há mais de 50 anos. 

Estes esquadrões devem estar em condições de atuar conforme as principais 

implicações para o emprego da F Ter, apresentando as competências e capacidades 

requeridas, letalidade seletiva, proteção da tropa, superioridade de informações, 

consciência situacional, dentro de um espaço de batalha digitalizado, apoiado pelas 

operações de informação e com aproximação dos níveis de planejamento e condução 

das operações (BRASIL, 2014, p. 7-2 - 7-3). 

Estas implicações, sob a ótica dos elementos do poder de combate da F Ter, 

permitirão o adequado emprego no atual ambiente operacional, caracterizado, dentre 

outros fatores, pelo caráter difuso das ameaças, pela dimensão humana, o combate em 

áreas humanizadas, assim como a influência crescente da opinião pública (BRASIL, 

2014, p. 4-4 e 4-5), marcas indeléveis dos conflitos contemporâneos. 

Destarte, considerados os antecedentes supracitados, como forma de 

preencher as lacunas de conhecimento encontradas, assim como aprofundar as 

abordagens mencionadas, foi formulado o seguinte problema de pesquisa: em que 

medida os conflitos contemporâneos em áreas humanizadas influenciam a atual 

forma de emprego de morteiros nos Esquadrões de Cavalaria Mecanizados? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

Com base no problema exposto, a presente pesquisa tem por objetivo geral 

analisar o emprego de morteiros nos Esqd C Mec, dentro de um contexto de atuação 
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nos conflitos contemporâneos em áreas humanizadas, concluindo sobre a 

necessidade de adequações nas suas formas de emprego e, consequentemente, nos 

impactos que estas mudanças podem causar em sua estrutura de pessoal e material. 

Para isto, visando atingir o propósito deste trabalho, foram formulados os 

seguintes objetivos específicos, a saber: 

a. Descrever as principais implicações para o emprego da F Ter definidas 

na DMT, relacionadas ao emprego de morteiros nos Esqd C Mec; 

b. Identificar os principais tópicos da DMT que possam influenciar o 

emprego de morteiros; 

c. Descrever as características das Operações no Amplo Espectro, 

conceito operativo do Exército Brasileiro, relacionadas com o emprego da cavalaria 

mecanizada; 

d. Descrever as características dos conflitos contemporâneos em áreas 

humanizadas; 

e. Descrever as missões do Esqd C Mec; 

f. Descrever as técnicas, táticas e procedimentos de emprego de morteiros 

nos Esqd C Mec; 

g. Identificar a atual organização em pessoal e material dos Esqd C Mec, 

no que tange ao emprego de morteiros; 

h. Comparar o emprego de morteiros dos Esqd C Mec com o de frações 

similares dos Estados Unidos da América e Portugal; 

i. Concluir sobre a influência do combate contemporâneo em áreas 

humanizadas no emprego de morteiros nos Esqd C Mec; e 

j. Propor modificações relativas ao emprego de morteiros nos Esqd C Mec 

que, porventura, sejam necessários para atender às demandas dos conflitos 

contemporâneos em áreas humanizadas. 

 

1.3 HIPÓTESES 

 

Para o desenvolvimento deste trabalho, entende-se que a forma como se 

empregam os morteiros (pessoal, material e TTP) está relacionada à evolução dos 

conflitos e, consequentemente, à DMT. Com isso, em busca de possíveis soluções 



26 
 

para o problema de pesquisa proposto, foram estabelecidas as seguintes hipóteses 

de estudo, em suas formas nula (H0) e alternativa (H1): 

H1: os conflitos contemporâneos em áreas humanizadas possuem relevante 

influência na atual forma de emprego de morteiros dos Esqd C Mec; 

H0: os conflitos contemporâneos em áreas humanizadas possuem influência 

irrelevante na atual forma de emprego de morteiros dos Esqd C Mec; 

A conclusão sobre o grau de influência dos conflitos contemporâneos em áreas 

humanizadas no atual emprego de Mrt nas SU Mec levará em consideração as 

implicações para o emprego da F Ter nas Operações no Amplo Espectro, os 

elementos do poder de combate, as características do ambiente operacional, os 

princípios e normas do DICA, dentre outras condicionantes e peculiaridades da atual 

DMT. 

Se, ao final da pesquisa, verificar-se que o modo como os morteiros são 

empregados atualmente está alinhado com os aspectos analisados na DMT, então 

considerar-se-á que a influência dos conflitos contemporâneos em áreas 

humanizadas no corrente modus operandi é irrelevante. Caso contrário, será colocado 

em pauta uma eventual adoção de novos dispositivos doutrinários e organizacionais 

que permitam adequar o emprego de morteiros a estes conflitos.   

 

1.4 JUSTIFICATIVAS 

 

Em um artigo escrito para o periódico Doutrina Militar em Revista, o General 

Valério Stumpf Trindade sinalizou que “[...] para cumprir com eficácia suas missões 

clássicas e as novas, decorrentes das Operações no Amplo Espectro6, a Bda C Mec 

precisa ser modernizada/transformada” (TRINDADE, 2013, p. 59). 

Com base neste pensamento, esta pesquisa se baseia no Plano de 

Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre 2017/2018 (PDDMT 17/18), o qual 

apresenta, dentre seus objetivos específicos, dois que norteiam o presente trabalho 

(BRASIL, 2016, p. 1). 

                                            
6 Conceito operativo do Exército, relativo à combinação de atitudes simultâneas ou sucessivas, 
visando prevenir ameaças, gerenciar crises ou solucionar conflitos armados sem situações de guerra 
e não guerra. 
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O primeiro deles, objetivo “G”, fala da revisão/elaboração do Quadro de 

Organização (QO)7 das organizações militares (OM) operativas, enquadrando-se, 

neste caso, os Regimentos de Cavalaria Mecanizados (RC Mec), conforme o Anexo 

“C” do referido plano. A análise do emprego de morteiros, consideradas a sua 

estrutura de pessoal, dotação de material e suas TTP, alinha-se com a 

revisão/elaboração proposta neste plano. 

Trabalhos anteriores sugerem a mudança do calibre do armamento de médio 

para o pesado, visando aumentar o poder de fogo e facilitar a logística, e a 

possibilidade de se embarcar este armamento em uma viatura blindada (MORGADO, 

2007; TRINDADE, 2013). Todavia, estes estudos não detalham os impactos do 

emprego destas frações frente às diversas nuances dos conflitos contemporâneos. 

O segundo objetivo em tela do PDDMT 17/18 – objetivo “H” – fala sobre o 

processo de modernização e racionalização da estrutura organizacional das OM 

operativas, buscando aproximar a estrutura de paz com a estrutura em tempo de crise 

ou conflito, assegurando uma rápida evolução de uma situação para outra.  

Neste contexto, o emprego dos Mrt das SU Mec tem sua atuação amparada 

em um acervo doutrinário bastante antigo. Ainda que os estudos mais recentes 

indiquem que, em sentido amplo, os Esqd C Mec continuam atuais e adaptados ao 

conceito do FAMES (MESQUITA; UBAL, 2015), observa-se, por exemplo, que 

estruturas de reconhecimento existentes nos EUA e Portugal tendem a uma 

centralização dos meios em uma seção ou pelotão de morteiros. Segundo Coradini8 

(2018), todos os morteiros do Esqd C Mec deveriam ser reunidos em uma fração 

única, subordinada diretamente ao Cmt Esqd. Farah (2000) corrobora com esta ideia 

em seu trabalho, apresentando fatores que visam aumentar a eficiência do emprego 

deste tipo de armamento no âmbito dos esquadrões. Além disso, a experiência 

verificada no Exército Português que, segundo Maciel (2016, p. 45), deixou de ter 

peças de morteiros em seus pelotões, passando a centralizá-las na SU, mostra que 

essa mudança não causou perda de capacidade de combate. Segundo o autor (2016, 

p. 51), esta mudança proporcionou maior capacidade de comando e controle, sem 

anular o apoio de fogo da SU. Dito isto, estima-se que uma eventual reorganização 

                                            
7 O QO engloba a base doutrinária, o Quadro de Cargos (QC) e o Quadro de Distribuição de Material 
(QDM). 

8 CORADINI, Luiz Fernando. O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado nas Brigadas Mecanizadas e 
Blindadas. Ação de Choque, Santa Maria, RS, n. 16, p. 49-55, 2018. 
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destas peças de morteiro no âmbito da SU poderá enquadrar-se neste processo de 

modernização e racionalização. 

Além do PDDMT 17/18, a presente pesquisa se sustenta no Projeto de Força 

do Exército Brasileiro (PROFORÇA). Nele, algumas tendências podem ser 

relacionadas com a essência deste trabalho, tais como o emprego de munições 

inteligentes, a racionalização de estruturas, além do crescimento de importância da 

opinião pública como integrante do centro de gravidade dos conflitos (BRASIL, 2011c, 

p. 5 e 8). 

Os conflitos tendem a ter menor número de baixas, tanto pela atual característica 
das operações como, principalmente, devido ao impacto negativo que tais perdas 
provocam no seio das sociedades organizadas (BRASIL, 2011c, p. 8). 

O fator humano presente no combate moderno é outra das grandes razões 

pelas quais deve-se analisar o emprego de morteiros na atualidade, considerando as 

características deste tipo de armamento de fogo indireto9. Segundo Santos e 

Domingues (2009, p. 59), existe uma opinião consensual de especialistas em tática e 

estratégia militar de que os combates em cenários urbanos serão cada vez mais 

comuns. Alinhando esta informação com o tema da presente pesquisa, Ebling e 

Silveira (2016) apontam que “o apoio de fogo em áreas humanizadas é uma atividade 

extremamente complexa”, em virtude, sobretudo, da presença de civis e pelos efeitos 

colaterais que possam advir de imprecisões durante a missão de tiro. 

Os combates realizados anteriormente nesse tipo de ambiente trazem alguns 
ensinamentos e merecem ser observados para que baixas de civis e danos 
desnecessários nas cidades não prejudiquem a continuidade das operações, 
como por exemplo na Batalha de Grozni (1994 -1995)10 em que o exército russo 
devastou a cidade com fogos de artilharia (EBLING; SILVEIRA, 2016). 

Com base no exposto, esta pesquisa se justifica por atender aos anseios do 

Exército Brasileiro, visando preencher algumas lacunas doutrinárias dos manuais de 

campanha que abordam o emprego de morteiros pelas tropas mecanizadas, 

procurando avaliar sua organização em pessoal, sua dotação de material e suas TTP 

frente a atual DMT e os conflitos contemporâneos. Destarte, o presente trabalho busca 

dar um novo enfoque aos estudos já realizados, contribuindo para a evolução 

doutrinária da F Ter e da Cavalaria Brasileira. 

                                            
9 Fogo indireto é aquele que, por sua importância ou influência sobre o conjunto da operação, 
necessita ser planejado, dirigido, coordenado e executado pelos meios que integram a função de 
combate Fogos, a fim de cumprir determinada ação tática (BRASIL, 2015c, p. 2-9). 

10 Confronto entre o exército russo e rebeldes chechenos, fruto da declaração de independência da 
Chechênia em 1991. 
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A consecução dos objetivos propostos para este trabalho servirá de subsídio 

para o Processo de Desenvolvimento da Doutrina Militar Terrestre, bem como poderá 

compor futuras pesquisas, confirmando, assim, sua importância para as Ciências 

Militares. 
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2 METODOLOGIA 

 

A finalidade deste capítulo é descrever o caminho percorrido ao longo da 

presente pesquisa, a qual foi realizada dentro de um processo científico pautado em 

procedimentos metodológicos. Neste mister, esta seção destina-se a apresentar de 

maneira clara e detalhada como se pretendeu solucionar o problema de pesquisa 

elencado, bem como descrever os critérios, instrumentos e estratégias empregados 

ao longo deste esforço, estando dividida da seguinte forma: objeto formal de estudo, 

amostra e delineamento da pesquisa. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

Este trabalho teve por finalidade verificar como deve ser o emprego de 

morteiros nos Esquadrões de Cavalaria Mecanizados dentro das características dos 

conflitos contemporâneos e, consequentemente, sob o enfoque da atual Doutrina 

Militar Terrestre. 

Com isso, foi possível identificar a variável dependente como sendo o emprego 

de morteiros nos Esqd C Mec, a qual sofre a influência da variável independente, os 

conflitos contemporâneos em áreas humanizadas. 

A presente pesquisa encontrou-se ambientada no contexto dos conflitos 

contemporâneos, nacionais e internacionais, muito característicos do período 

marcado pelo final do século XX e início do século XXI até os dias de hoje, conforme 

será caracterizado ao longo da revisão da literatura. Graças ao aumento de ações 

próximas a áreas humanizadas, o emprego de morteiros passou a estar sujeito a uma 

série de novos fatores, de modo que estes sejam utilizados nas operações de acordo 

com as implicações de emprego da F Ter, além de estar perfeitamente enquadrado 

nos princípios norteadores dos elementos do poder de combate e do DICA. Com isso, 

a nova DMT, estruturada no contexto destes conflitos recentes, foi elencada como o 

prisma deste trabalho, segundo a qual o emprego de morteiros nos Esqd C Mec foi 

estudado. 

 

 

 

 



31 
 

2.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

No escopo desta pesquisa, a variável dependente “emprego de morteiros nos 

Esqd C Mec” pôde ser entendida como parte integrante da capacidade destas SU 

empregarem seus morteiros. Segundo o manual de Doutrina Militar Terrestre, 

“capacidade é a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para que possa 

cumprir determinada missão ou tarefa” (BRASIL, 2014, p. 3-3). Ainda de acordo com 

este manual, a capacidade é obtida pela combinação dos seguintes fatores inter-

relacionados e indissociáveis: doutrina, organização, adestramento, material, 

educação, pessoal e infraestrutura (DOAMEPI) (ibidem). A variável dependente deste 

trabalho focou nos fatores doutrina, organização, material e pessoal, por serem estes 

os mais alinhados com os objetivos “G” e “H” do PDDMT 17/18, citado no item 1.4 da 

pesquisa. Além disso, entende-se que uma futura modificação nestes fatores 

fatalmente impactará os demais – adestramento, ensino e infraestrutura. 

Por sua vez, a variável independente “conflitos contemporâneos em áreas 

humanizadas” foi dimensionada segundo as características destes conflitos, o 

ambiente operacional, as situações de emprego da F Ter e as principais implicações 

para este emprego no amplo espectro dos conflitos, os princípios do direito 

internacional dos conflitos armados e os elementos do poder de combate, 

particularmente aqueles que apresentaram maior correlação com o tema – fogos, C², 

inteligência e logística. 

 

2.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

A variável dependente foi estudada em três dimensões, visando quantificá-las 

por intermédio de indicadores, os quais foram medidos por intermédio da revisão da 

literatura constante do capítulo 3, além de 02 (dois) questionários e 01 (uma) 

entrevista, confeccionados com a finalidade de buscar a influência que a variável 

independente exerce em cada uma dessas dimensões. Destarte, a operacionalização 

da variável dependente foi organizada da seguinte forma: 
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Variável 
Dependente 

Dimensões Indicadores Forma de Medição 

Emprego de 
morteiros nos 
Esqd C Mec 

Doutrina Formas de emprego 

Revisão de literatura 

Questionário 1 8 

Questionário 2 
6, 9, 10, 11, 13, 15, 

18, 17, 22, 24 

Entrevista 1, 4, 6, 8, 9 

Organização e 
Pessoal 

Peça de Apoio do  
Pel C Mec 

Revisão de literatura 

Questionário 1 9 

Questionário 2 
6, 11, 13, 15, 17, 

18, 22, 24 

Entrevista 1, 4, 5, 6 

Seç Mrt Me 

Revisão de literatura 

Questionário 1 10 

Questionário 2 
6, 11, 13, 15, 17, 

22, 24 

Entrevista 1, 4, 5, 6 

Central de Tiro 

Revisão de literatura 

Questionário 1 11 

Questionário 2 
7, 13, 16, 21, 22, 

24 

Entrevista 3, 8 

Material 

Tipo de Morteiro 

Revisão de literatura 

Questionário 1 4 

Questionário 2 8, 12, 14, 23 

Quantitativo de 
morteiros na SU 

Revisão de literatura 

Questionário 1 5 

Entrevista 1 

Tipo de Viatura 

Revisão de literatura 

Questionário 1 6 

Entrevista 2 

Calibre 

Revisão de literatura 

Questionário 2 8, 9, 10, 14, 20, 23 

Entrevista 2 

Material da Central de 
Tiro 

Revisão de literatura 

QUADRO 1 – Definição operacional da variável dependente. 
Fonte: o autor 

Com relação à variável independente, foram levantadas cinco dimensões, 

medidas mediante uma revisão da literatura, questionários e entrevistas, as quais 

espera-se que interfiram no comportamento da variável dependente. A 

operacionalização desta variável está organizada da seguinte forma: 
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Variável 
Independente 

Dimensões Indicadores Forma de Medição 

Conflitos 
contemporâneos 

em áreas 
humanizadas 

Ambiente 
Operacional 

Dimensão humana 

Revisão da literatura 
Questionário 2 - 6, 7, 8 

Entrevista – 4 

Combate em áreas 
humanizadas 

Importância das informações 

Caráter difuso das ameaças 

Ambiente interagências 

Novas tecnologias e sua 
proliferação 

Espaço cibernético 

O amplo 
espectro dos 

conflitos 

Operações de 
Reconhecimento 

Revisão da literatura 
Questionário 2 – 9, 10, 11, 12 

Entrevista – 1, 9 
Operações de Segurança 

Operações de Cooperação e 
Coordenação com Agências 

Princípios do 
DICA 

Distinção 

Revisão da literatura 
Questionário 2 – 13, 14 

Entrevista – 5 

Limitação 

Proporcionalidade 

Necessidade Militar 

Humanidade 

Implicações 
para o 

emprego da F 
Ter 

Letalidade Seletiva 

Revisão da literatura 
Questionário 2 – 15, 16 

Entrevista – 6 

Proteção da tropa 

Superioridade de 
informações 

Consciência situacional 

Digitalização do espaço de 
batalha 

Operações de informação 

Elementos do 
Poder de 
Combate 
Terrestre 

FC Fogos 

Revisão da literatura 
Questionário 2 – 19, 21, 22, 

23, 24 
Entrevista – 7, 8 

FC Comando e Controle 
Revisão da literatura 
Questionário 2 – 17 

Entrevista – 1, 3 

FC Logística 
Revisão de literatura 
Questionário 2 – 20 

Entrevista – 2 

FC Inteligência 
Revisão de literatura 
Questionário 2 – 18 

Entrevista – 1 

FC Movimento e Manobra 
Revisão da literatura 
Questionário 2 – 19 

Entrevista - 7 

QUADRO 2 – Definição operacional da variável independente. 
Fonte: o autor 
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2.1.3 Alcances e limites 

 

O centro de gravidade deste trabalho foi o emprego de Mrt Me nos Esqd C Mec, 

dadas as características dos combates contemporâneos e as influências destes na 

DMT.  

Desse modo, o estudo acerca do emprego de Mrt propriamente dito se 

restringiu àquele encontrado nestes esquadrões, a despeito da existência desse tipo 

de armamento em outras tropas de cavalaria, como a paraquedista ou de outras 

armas. Foram analisados os aspectos quanto à doutrina, organização e pessoal 

(efetivo e estrutura), além da dotação de material (tipo de armamento, calibre, viatura). 

Quaisquer outros aspectos afetos ao emprego deste armamento não se constituíram 

no foco deste trabalho. 

Em relação à análise dos conflitos contemporâneos em áreas humanizadas e 

às consequências para a DMT, esta pesquisa foi delimitada em seis tópicos principais: 

o estudo do ambiente operacional atual; as situações de emprego da força; o amplo 

espectro dos conflitos que engloba estes dois casos e as operações passíveis de se 

desenvolverem; os princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados que 

norteiam todas as ações da F Ter;  as principais implicações para o emprego da força; 

e os elementos do poder de combate mais relacionados com o emprego de morteiros: 

M², C², Fogos, Logística e Inteligência. A análise foi feita considerando as principais 

vocações de um Esqd C Mec – o reconhecimento, a segurança e a vigilância. Apesar 

da notória flexibilidade dessa tropa, outras operações não foram o foco desta 

pesquisa. Além disso, em que pese a relevância de outros aspectos relacionados à 

DMT, houve o entendimento de que estes não possuem ligação lógica relevante com 

a variável dependente deste trabalho – o emprego de morteiros no Esqd C Mec – e, 

portanto, também não foram considerados ao longo da pesquisa. 

 

2.2 AMOSTRA 

 

Os procedimentos escolhidos para complementar a revisão da literatura no 

entendimento dos contornos do problema foram: a realização de um questionário 

inicial para levantamento dos dados mais atuais acerca do emprego de morteiros nos 

Esqd C Mec (apêndice “A”); questionários que visam verificar a correlação das 
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dimensões da variável independente com as da variável dependente (apêndice “B”); 

além de entrevistas (apêndice “C”) com militares que possuem notório conhecimento 

sobre o tema, seja em virtude de já terem comandado uma SU mecanizada, ou por já 

terem exercido a função de instrutor em estabelecimentos de ensino do EB, 

considerando, ainda, a combinação de ambos os aspectos.  

Os instrumentos foram empregados em três fases distintas, conforme será 

descrito posteriormente. Para cada fase, foram elencadas amostras (G1, G2 e G3), 

conforme a descrição que se segue.  

 

2.2.1 1ª fase: levantamento de dados atuais sobre os Esqd C Mec 

 

Visando estabelecer um panorama mais fidedigno da atual situação de material 

e pessoal referente ao emprego de morteiros nos Esqd C Mec, foi considerada a 

população composta pelos militares que atualmente servem nos RC Mec ou nos Esqd 

C Mec orgânicos das Brigadas do EB (organizações militares nível SU). Desse 

universo, foram selecionados aqueles que exercem a função de Cmt destas SU, 

caracterizando, assim, uma amostragem não aleatória intencional (DOMINGUES, 

2008, p. 47), por entender-se que a ocupação desse cargo, de per si, permite o 

levantamento das informações solicitadas no questionário. O quadro abaixo descreve 

as organizações militares (OM) levadas em consideração. 

Regimentos de Cavalaria Mecanizado Esquadrões de Cavalaria Mecanizado 

1º RC Mec Itaqui – RS 3º Esqd C Mec Brasília – DF 

2º RC Mec São Borja – RS 4º Esqd C Mec Santos Dumont - MG 

3º RC Mec Bagé – RS 5º Esqd C Mec Castro – PR 

5º RC Mec Quaraí – RS 6º Esqd C Mec Santa Maria – RS 

7º RC Mec Santana do Livramento – RS 8º Esqd C Mec Porto Alegre – RS 

8º RC Mec Uruguaiana – RS 10º Esqd C Mec Recife – PE 

10º RC Mec Bela Vista – MS 12º Esqd C Mec Boa Vista – RR 

11º RC Mec Ponta Porã – MS 16º Esqd C Mec Francisco Beltrão – PR 

12º RC Mec Jaguarão – MS 

 

13º RC Mec Pirassununga – SP 

14º RC Mec São Miguel d’Oeste – SC 

15º RC Mec Rio de Janeiro – RJ 

16º RC Mec Bayeux – PB 

17º RC Mec Amambai – MS 

19º RC Mec Santa Rosa – RS 

QUADRO 3 – Unidades e Subunidades de Cavalaria Mecanizada 
Fonte: o autor11  

                                            
11 Com base em dados extraídos do sítio eletrônico do EB. Disponível em 
<http://www.eb.mil.br/quarteis-por-estado1>. Acesso em 4 dez. 17 
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Com base nos dados do Quadro 3, estimou-se um número máximo de 53 

(cinquenta e três) Esqd C Mec, considerando que a doutrina atual define que cada RC 

Mec possui 03 (três) Esqd C Mec (BRASIL, 2002, p. 1-4), além das SU independentes, 

o que reflete o tamanho da amostra denominada “G1”. Este número sofreu variações 

para baixo, particularmente em virtude de alguns Regimentos contarem com SU 

suprimidas. Para se obter um valor mais preciso, uma das perguntas do questionário 

destinado a esta amostra visou, justamente, levantar o número de Esqd C Mec 

existentes nos Regimentos selecionados. A intenção neste trabalho foi obter 

respostas de pelo menos 01 (uma) SU de cada RC Mec, além das respostas de cada 

SU independente, considerando que, em uma mesma OM, haverá semelhanças entre 

suas SU, permitindo, desse modo, obter um panorama atual da situação de pessoal e 

material relativos ao emprego de morteiro. 

 

2.2.2 2ª fase: questionário para verificar a correlação entre as variáveis 

 

A segunda fase que caracteriza o emprego de instrumentos de coleta de dados 

neste trabalho foi direcionada para oficiais de Cavalaria que tenham passado por um 

dos Esqd C Mec listados no Quadro 3. Para isso, o universo considerado englobou as 

turmas de oficiais combatentes de carreira de Cavalaria formados na AMAN nos anos 

de 2006, 2007, 2008 e 2009, que já tenham concluído o curso de aperfeiçoamento na 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais ou que estejam realizando o referido curso no 

ano de 2018. Tal seleção se justifica por priorizar os oficiais com maior experiência e 

conhecimento, e que ainda não passaram pelo processo de seleção para comando 

dos Esqd C Mec independentes (ver 3ª fase – item 2.2.3). 

TABELA 1 – Bases para seleção da amostra – 2ª fase 

Ano de Formação Efetivo Total Aperfeiçoados Cursando a EsAO 

2006 49 46 2 

2007 58 51 5 

2008 52 10 34 

2009 56 0 16 

Total 164 

Fonte: Departamento Geral do Pessoal 
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Levando-se em conta o universo descrito na tabela 1, com base em uma 

calculadora amostral disponível na internet12, para um erro amostral de 5% e um nível 

de confiança de 95%, considerando uma população de 164 (cento e sessenta e 

quatro) militares, é necessária uma amostra de 116 (cento e dezesseis) oficiais, 

denominada “G2”, os quais foram selecionados por amostragem aleatória simples 

(DOMINGUES, 2008, p. 48). 

 

2.2.3 3ª fase: entrevista com militares de notório conhecimento 

 

Para esta fase, o estudo foi limitado, particularmente, aos oficiais aperfeiçoados 

(intermediários e superiores) de cavalaria, que já tenham exercido a função de 

comandante de uma das oito OM nível SU listadas no Quadro 3 nos últimos cinco 

anos, ou que já tenham sido instrutores, neste mesmo período, da Academia Militar 

das Agulhas Negras (AMAN), do Centro de Instrução de Blindados (CIBld), ou da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), buscando-se, ainda, a combinação 

destes dois fatores. Acreditou-se serem estes os militares com maior conhecimento 

no emprego de morteiros nos Esqd C Mec, e com maior consciência das atuais 

características do combate contemporâneo em áreas humanizadas e suas 

implicações para a DMT. Nesta terceira fase, buscou-se complementar os dados 

obtidos por intermédio do questionário 2, alcançando, de modo mais completo, os 

conhecimentos necessários para se atingir o objetivo deste estudo. 

Com base nessas premissas, a amostra nesta fase também se caracterizou por 

ser não aleatória intencional (DOMINGUES, 2008, p. 47), sendo, desse modo, 

denominada “G3”. Optou-se por delinear a amostra desta maneira por se acreditar 

que a seleção para comando de uma OM nível SU e o cargo de docente em um dos 

estabelecimentos de ensino supracitados já se constituem em um filtro que assegura 

a qualidade desejada no instrumento selecionado nesta fase. 

 

 

 

 

 

 

                                            
12 Disponível em <http://www.publicacoesdeturismo.com.br/calculoamostral/>. Acesso em 4 mar. 18. 
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2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

A presente pesquisa foi alicerçada em um método de pesquisa indutivo, 

partindo-se de dados particulares constatados para tentar encontrar uma verdade de 

aceitação geral. 

Quanto à sua natureza, este trabalho pôde ser classificado como uma pesquisa 

do tipo aplicada, pois seu objetivo foi gerar conhecimentos com aplicação prática, 

voltados à solução de problemas reais específicos relacionados ao emprego de 

morteiros nos Esqd C Mec, considerado o cenário típico dos conflitos 

contemporâneos. 

No que diz respeito à forma de abordagem do problema, esta pesquisa foi 

eminentemente qualitativa, embasada na interpretação dos significados, relações e 

processos que envolvem o objeto formal de estudo. Contudo, optou-se por 

acrescentar uma análise quantitativa dos dados obtidos no questionário 2, permitindo 

obter resultados mais robustos e com uma sólida base estatística. 

Quanto ao objetivo geral deste trabalho, esta foi uma pesquisa do tipo 

descritiva, pois ela visou aumentar o conhecimento existente relacionado ao tema por 

meio do estabelecimento da relação entre as variáveis em estudo. 

Os procedimentos técnicos escolhidos foram a pesquisa bibliográfica e 

documental, realizada por intermédio do levantamento e da seleção da bibliografia 

afeta ao tema, e da leitura, da coleta e do fichamento dos dados. Estes procedimentos 

permitiram a análise e a síntese do conhecimento materializados em uma revisão da 

literatura atual e pertinente, a qual embasou a argumentação e a discussão dos 

resultados alcançados. 

Visando permitir a utilização do método comparativo, alguns aspectos da 

doutrina dos exércitos norte-americano e lusitano foram estudados, de modo a 

identificar diferenças e semelhanças entre estas e a doutrina militar brasileira. Os 

Estados Unidos foram escolhidos por serem uma reconhecida potência militar da 

atualidade, com uma doutrina moderna e testada em combates recentes. Já Portugal 

foi selecionado não só pela histórica ligação existente com o Brasil, mas também fruto 

de um acordo de cooperação assinado recentemente, o qual ratificou o 

relacionamento militar existente entre estas duas nações. 

As principais fontes levantadas a partir da leitura exploratória e seletiva foram 

constituídas de manuais de campanha do Ministério da Defesa, dos exércitos do 



39 
 

Brasil, Estados Unidos e Portugal, de trabalhos acadêmicos realizados nas escolas 

de aperfeiçoamento e altos estudos militares do Exército Brasileiro, e da Academia 

Militar do Exército Português, livros, artigos científicos publicados em revistas militares 

e em sítios da internet voltados para assuntos de defesa. 

Além do exposto, buscou-se ampliar o espectro de conhecimentos colhidos 

recorrendo-se à análise de relatórios e atas de reuniões cujo tema central foi a 

modernização da cavalaria mecanizada brasileira. 

Por derradeiro, complementando toda a pesquisa bibliográfica e documental 

realizada, optou-se pela realização de um questionário inicial com os atuais 

comandantes de Esqd C Mec, visando verificar a atual situação destas SU; 

questionários com oficiais que possuem experiência no emprego destas SU; além de 

entrevistas com militares considerados especialistas na Cavalaria Mecanizada. O 

questionário 1 visou realizar uma análise detalhada da situação atual destes 

esquadrões quanto ao emprego de morteiros, levantando tipo e quantidade de 

material, tipo de viatura empregada, efetivo de pessoal, além da organização e formas 

de adestramento. O questionário 2 buscou verificar a correlação das dimensões das 

variáveis dependente e independente deste trabalho. Já as entrevistas buscaram 

obter uma maior quantidade de informações, juntamente com diferentes percepções 

sobre o tema, dada a sua profundidade. Por ser organizada de maneira 

semiestruturada, a entrevista permitiu a exploração de aspectos relacionados ao 

conhecimento e experiência do entrevistado sobre os assuntos abordados, 

complementando o arcabouço teórico estabelecido por meio da revisão da literatura. 

Pesquisa Classificação Modalidade 

Método De abordagem Indutivo 

Tipo 

Quanto à natureza Aplicada 

Quanto à forma de abordagem Qualitativa 

Quanto ao objetivo geral Descritiva 

Quanto aos procedimentos técnicos 
Bibliográfica 

Documental 

Técnica Quanto à obtenção de dados 

Coleta documental 

Questionário (1 e 2) 

Entrevista 

QUADRO 4 – Delineamento da pesquisa. 
Fonte: o autor 
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2.3.1 Procedimentos para revisão da literatura 

 

Para a definição dos termos, revisão da literatura pertinente e estruturação de 

um modelo teórico orientados à solução do problema proposto, foram adotados os 

seguintes critérios e procedimentos: 

 

2.3.1.1 Fontes de busca 

 

Ao longo da fase exploratória desta pesquisa, foram consultados diferentes 

tipos de fontes de informação, sempre com a devida preocupação em se obter 

informações fidedignas e válidas para o trabalho. 

As principais fontes foram constituídas de manuais de campanha do Ministério 

da Defesa (MD), do Estado-Maior do Exército (EME), do Comando de Operações 

Terrestres (COTER), além de instruções provisórias e cadernos de instrução em vigor. 

Visando enriquecer o acervo doutrinário em pesquisa, incluiu-se manuais doutrinários 

norte-americanos e portugueses, dentre outras publicações. Também foram 

pesquisados trabalhos acadêmicos desenvolvidos em estabelecimentos de ensino do 

Brasil, Estados Unidos e Portugal. Nestes casos, as bibliotecas da AMAN, da EsAO e 

da Escola de Comando e Estado-Maior do Exército (ECEME) se constituíram nos 

principais pontos de busca e consulta destes trabalhos. Já as obras estrangeiras 

foram encontradas em repositórios eletrônicos de credibilidade, tais como os sítios 

eletrônicos do Google Acadêmico, do Repositório Científico de Acesso Aberto de 

Portugal (RCAAP), além da própria Rede de Bibliotecas Integradas do Exército. 

Em complemento a estas fontes, buscou-se artigos científicos publicados em 

revistas especializadas, como a Doutrina Militar Terrestre em Revista, a Giro do 

Horizonte (EsAO), a Military Review em suas versões brasileira, portuguesa e norte-

americana, e a Coleção Meira Matos, disponível no sítio eletrônico da ECEME. 

Outras fontes capitais para o desenvolvimento deste trabalho foram os 

relatórios e atas de reuniões e simpósios cujo tema principal foi a modernização da 

cavalaria mecanizada do EB, realizados no final dos anos de 1990 e mais 

recentemente, a partir de 2011. 

Devido à amplitude do tema em estudo, foi necessário pesquisar trabalhos que 

dessem um outro enfoque do tema, tais como tratados e convenções internacionais, 
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relatórios, livros e sítios eletrônicos especializados em assuntos de defesa, tudo com 

vistas na composição de um alicerce adequado de pesquisa. 

 

2.3.1.2 Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicos 

 

Na busca eletrônica, foram utilizados os seguintes termos, com suas devidas 

traduções para os idiomas inglês, espanhol e francês: 

Português Inglês Espanhol Francês 

Emprego de morteiro 
Employment of 

mortars 
Empleo de morteiros Emploi de mortiers 

Cavalaria mecanizada Armored cavalry Caballería acorazada Cavalerie blindée 

Direito internacional 
humanitário 

International 
humanitarian law 

Derecho internacional 
humanitario 

Droit international 
humanitaire 

Conflitos modernos Modern conflicts Conflictos modernos Conflits modernes 

Operações no amplo 
espectro 

Full-spectrum 
operations 

Operaciones de 
amplio espectro 

Opérations dans 
l’ensemble du spectre 

Central de tiro Fire Direction Center Central de tiro Coordination du tir 

Munições de morteiro Mortar ammunition Munición de morteiro Munitions de mortiers 

Apoio de fogo Fire support Apoyo de fuego Support de feu 

QUADRO 5 – Termos pesquisados na busca eletrônica. 
Fonte: o autor 

Todas as fontes encontradas foram verificadas quanto à sua credibilidade, 

segundo os critérios de inclusão e de exclusão especificados a seguir, no intuito de 

analisar a pertinência da fonte com relação à pesquisa. 

 

2.3.1.3 Critérios de inclusão: 

 

a. fontes publicadas no idioma português, inglês, espanhol ou francês; 

b. manuais de campanha, instruções provisórias e cadernos de instrução em 

vigor relacionados ao emprego de morteiros no Brasil, EUA e Portugal; 

c. manuais de fundamentos e manuais de campanha em vigor que abordem 

sobre a cavalaria mecanizada do Brasil, EUA e Portugal; 

d. manuais de fundamento e manuais de campanha brasileiros em vigor que 

abordem a Doutrina Militar Terrestre e os conflitos contemporâneos; 

e. apenas a título de comparação e análise, serão empregados os seguintes 

manuais já revogados: FM 17-35 (1960), IP 100-1 (1996), C 23-90 (1975); 

f. artigos, revistas, atas, súmulas, relatórios e trabalhos científicos publicados 

entre 2000 e 2017; e 
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g. livros de caráter geral, documentos e artigos de cunho histórico de qualquer 

época, desde que oriundos de fonte fidedigna. 

 

2.3.1.4 Critérios de exclusão: 

 

a. documentos, artigos e trabalhos cujo foco seja o emprego de morteiros por 

tropas com características distintas da cavalaria mecanizada; 

b. produtos doutrinários já revogados, exceto os mencionados na letra “e” dos 

critérios de inclusão supracitados; 

c. estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado; e 

d. fontes da internet não oriundas de sítios oficiais de organizações de 

credibilidade (universidades, de governo ou instituições de renome). 

 

2.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

Os procedimentos adotados durante a revisão da literatura constam do item 

2.3.1 e se encontram materializados no capítulo 3 deste trabalho, juntamente com as 

observações e ideias do autor que visam facilitar o entendimento da relação entre os 

assuntos ligados ao tema. Todas as referências das fontes utilizadas, inclusive 

aquelas que deram o devido suporte metodológico para esta pesquisa, encontram-se 

na seção de “Referências”, no trecho final desta pesquisa. 

Quanto aos questionários 1 e 2 e às entrevistas, estes instrumentos foram 

confeccionados e direcionados, respectivamente, às amostras G1, G2 e G3, visando 

retificar, ratificar ou complementar os dados expostos no capítulo 3 do presente 

trabalho. Estes instrumentos foram submetidos a pré-testes, que serão explicados a 

seguir. 

Todas as informações coletadas foram organizadas de forma lógica e 

categorizadas, com vistas a identificar seus pontos centrais. Em seguida, as principais 

percepções foram tabuladas, de modo que se torne possível sua análise, comparação 

e aproveitamento para as conclusões do trabalho. Para facilitar a transcrição das 

informações obtidas por intermédio das entrevistas, todas elas foram feitas valendo-

se de ferramentas do Google, evitando-se, assim, a perda de informações subjetivas 

e a confusão na interpretação dos tópicos debatidos.  
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Todas as informações e ideias levantadas por intermédio das entrevistas foram 

comparadas com fontes de referência pertinentes antes de sua utilização na pesquisa, 

de modo a comprovar sua real veracidade e aplicabilidade. 

 

2.3.3 Instrumentos 

 

Este trabalho científico empregou três tipos de instrumentos de coleta de 

dados: a coleta documental (já explicada anteriormente), o questionário e a entrevista. 

Os questionários 1 e 2 (apêndices “A” e “B”) foram redigidos de maneira 

ordenada, com perguntas fechadas e mistas. O primeiro visou medir alguns aspectos 

da variável dependente desta pesquisa, de modo a se obter um panorama da atual 

situação de emprego de morteiros nos Esqd C Mec. Por sua vez, o segundo 

questionário buscou correlacionar as dimensões da variável independente com a da 

variável dependente, quantificando o impacto da primeira na segunda. 

Já a entrevista (apêndice “C”) teve por finalidade ampliar a visão e corroborar 

com a revisão bibliográfica, por meio de um roteiro de perguntas semiestruturado, 

trazendo a opinião de profissionais especializados e com amplo domínio da doutrina 

militar terrestre em vigor. 

Após a aplicação desses instrumentos de pesquisa científica, foi possível 

realizar uma análise qualitativa das respostas, por meio da comparação destas com o 

acervo pesquisado na revisão da literatura. Além disso, o questionário 2 passou por 

um tratamento estatístico, o qual permitiu a análise quantitativa do mesmo. 

 

2.3.3.1 Questionário 1 

 

A fim de realizar um levantamento fidedigno da atual situação relativa ao 

emprego de morteiros nos Esqd C Mec, foi elaborado um questionário, conforme o 

apêndice “A”. Este questionário visou obter alguns dados afetos, particularmente, à 

variável dependente desta pesquisa. Para eliminar falhas de elaboração, estes 

questionários passaram por um pré-teste, com elementos constantes da amostra G1, 

descrita no item 2.2.1, o que garantiu a exatidão na execução deste instrumento. 

O questionário iniciou com uma breve descrição do objetivo desta pesquisa, 

além de uma motivação para o seu preenchimento. Em seguida, por meio de 11 (onze) 

perguntas parcialmente categorizadas, buscou-se colher informações de interesse 
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para a correta medição da variável dependente, de modo a se obter um quadro 

pormenorizado e atual quanto ao tipo de material empregado, viaturas, efetivos e 

formas de emprego do morteiro nestas SU. 

Algumas perguntas foram mistas, permitindo inserir respostas não constantes 

das opções disponibilizadas, visando enriquecer este instrumento. Os questionários 

foram disseminados e respondidos por meio eletrônico, valendo-se da ferramenta 

Google Docs, por ser este um instrumento gratuito de fácil difusão e que permite 

acesso por diversos dispositivos, além de tabular as respostas automaticamente, o 

que facilitou a análise deste instrumento.  

 

2.3.3.2 Questionário 2 

 

Visando verificar a correlação entre as dimensões das variáveis dependente e 

independente, foi elaborado um segundo questionário, aplicado nos militares da 

amostra G2, descrita no item 2.2.2. Este instrumento iniciou com uma breve 

motivação, onde foi descrito o objetivo deste trabalho. Após isso, o militar respondente 

se identificou, declarando posto, nome de guerra e unidade em que estava servindo. 

A amostra foi separada em dois grupos distintos, com base nas respostas das 

perguntas 1 e 2. Neste caso, os formulários que conterem respostas negativas nestas 

perguntas foram incluídos no grupo de militares sem experiência em Esqd C Mec, 

enquanto os demais foram incluídos no grupo de militares com experiência. 

Posteriormente, foi realizada uma comparação destes dois grupos, por meio do Teste 

do Qui-Quadrado. As perguntas cujas respostas apresentaram diferenças 

significativas, segundo este teste, foram alvo de questionamento durante as 

entrevistas. As perguntas 3, 4, 5, 6 e 7, de natureza fechada e mista, visaram realizar 

uma verificação mais detalhada da experiência dos militares acerca do emprego de 

morteiros em operações. 

Após este primeiro grupo de perguntas, de levantamento inicial de dados, o 

questionário contou com 20 (vinte) perguntas, sendo 19 (dezenove) perguntas 

fechadas e 01 (uma) aberta, subdivididas em 6 (seis) grupos: ambiente operacional; 

operações no amplo espectro; direito internacional dos conflitos armados; implicações 

para o emprego da força; elementos do poder de combate terrestre; e conclusão. 
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Estas perguntas possuíam respostas baseadas na escala de Likert, e visam 

quantificar o grau de influência da variável independente na variável dependente. 

De maneira análoga ao questionário 1, o questionário 2 foi difundido por meio 

eletrônico e empregou a ferramenta Google Docs para a montagem dos formulários, 

já explicada no item 2.3.3.1. 

 

2.3.3.3 Entrevista 

 

Para a realização das entrevistas, inicialmente foi confeccionado um roteiro de 

entrevista semiestruturado com cinco itens (apêndice “C”), visando orientar o 

desenvolvimento desta tarefa, aproveitando ao máximo as respostas dadas pelo 

entrevistado. Este instrumento foi igualmente submetido a um pré-teste, aplicado em 

militares constantes da amostra G3, descrita no item 2.2.3, de modo que todas as 

modificações necessárias a seu aperfeiçoamento tenham sido implementadas antes 

da realização, permitindo otimizar a coleta dos dados necessários a esta pesquisa.  

A sequência para a aplicação das entrevistas iniciou com a disponibilização, 

com a devida antecedência, do referencial teórico levantado durante a revisão da 

literatura, de forma a permitir a ambientação do entrevistado e o entendimento do 

escopo do trabalho. A realização da entrevista propriamente ocorreu de maneira não 

presencial, empregando ferramentas do Google, em virtude de dificuldades 

encontradas em se conciliar a agenda dos entrevistados. O início da entrevista 

ocorreu com a apresentação da finalidade da entrevista, ressaltando sua importância 

e relevância, seguida das perguntas constantes do roteiro. Não houve necessidade 

em se apresentar novas perguntas. 

 

2.3.4 Análise de dados 

 

As informações levantadas nas pesquisas bibliográfica e documental foram 

analisadas e criticadas, ao passo que os questionários e as entrevistas receberam a 

devida categorização e tabulação, para a análise e inferência de tendências, o que 

permitiu atingir os objetivos propostos para este trabalho, possibilitando, ainda, 

responder às questões elencadas e estabelecer uma proposta válida para sua 

solução.  
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Nesse escopo, em se tratando de uma pesquisa qualitativa, foram utilizados os 

discursos subjetivos dos entrevistados e as respostas do questionário, por intermédio 

da análise do conteúdo dos textos e dos depoimentos coletados, o que permitiu 

encontrar um caminho adequado, viável e racional para se solucionar o problema de 

pesquisa. As perguntas do questionário 2 foram, ainda, analisadas de maneira 

quantitativa, aumentando a solidez da análise feita. 

Os dados obtidos nas entrevistas foram apresentados por meio de um resumo 

das falas obtidas nos depoimentos nas conclusões parciais da análise de dados, o 

que proporcionou uma visão holística dos aspectos pesquisados. A identidade dos 

entrevistados foi mantida, como forma de afiançar a expertise dos militares 

selecionados. Com relação aos questionários, as respostas obtidas foram tabuladas, 

sem que haja a identificação dos militares, o que possibilitou identificar tendências a 

respeito da situação atual de emprego de morteiros nos Esqd C Mec. 

A partir dos dados organizados, foi possível comparar as ideias centrais de 

cada indicador estudado com a teoria constante da bibliografia revisada. Desse modo, 

foi possível reunir subsídios suficientes para eliminar dados inconsistentes ou 

incoerentes, e para elaborar conclusões embasadas que permitiram a verificação da 

hipótese de estudo. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

Diante do problema de pesquisa em pauta, foi realizado um estudo bibliográfico 

sobre o tema proposto, com o objetivo de verificar a correlação entre a evolução da 

Doutrina Militar Terrestre à luz dos conflitos modernos e o emprego de morteiros nos 

Esqd C Mec. 

A literatura nacional consultada engloba fontes mais recentes, outras que, 

apesar de formuladas sob a égide da Doutrina Delta (1996), ainda servem de consulta 

e carregam substancial valor doutrinário, e fontes ainda mais antigas que, até o 

presente momento, não foram atualizadas. Além de manuais doutrinários, buscou-se 

empregar periódicos de renome na área de Defesa, trabalhos acadêmicos e registros 

de atas de simpósios e reuniões acerca do tema. Já no âmbito da literatura 

estrangeira, buscou-se utilizar manuais doutrinários, artigos e trabalhos acadêmicos 

dos Estados Unidos e de Portugal. 

Por intermédio da presente revisão da literatura, pretendeu-se organizar todos 

os conceitos afetos ao presente trabalho, de modo a identificar as principais fontes, 

levantar as opiniões similares e diferentes a respeito do tema, conhecer o estado da 

arte e esclarecer o relacionamento entre a DMT e o emprego de morteiros, visando 

consolidar a base que permitirá uma adequada argumentação que responda ao 

problema de pesquisa elencado. 

 

3.1 DOUTRINA MILITAR TERRESTRE 

 

Segundo o novo manual de Doutrina Militar Terrestre (2014, p. 1-1), a doutrina 

“é o conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, fundamentadas 

principalmente na experiência, destinada a estabelecer linhas de pensamentos e a 

orientar ações, expostos de forma integrada e harmônica”. 

Sun Tzu, em seu célebre manual “A Arte da Guerra”, redigido cerca de 500 

anos a.C, resumiu a doutrina como “a organização, o controle, a distribuição correta dos 

postos de comando, a ordenação das vias de abastecimento e o fornecimento do 

necessário às suas tropas” (TZU, 2005, p. 26). 

A doutrina vem sofrendo profundas modificações, particularmente, a partir das 

últimas três décadas do século XX, alterando a forma como se enxerga o campo de 
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batalha, incorporando novas dimensões que se adaptassem à natureza dos conflitos, 

buscando incorporar lições aprendidas nos grandes combates deste período, como o 

conflito árabe-israelense no Oriente Médio (BRASIL, 1999, p. 1-2) e, no início dos 

anos de 1990, a Guerra do Golfo, que se caracterizou, segundo Morgado (2007, p. 

27), por um combate não-linear, com uma frente de batalha na retaguarda, nos flancos 

e nos ares. Para Telo (200813, p. 1, apud FERNANDES, 2012, p. 7), “cada época 

histórica tem um certo tipo de conflito a ela associada, que é tanto mais diferente de outras 

quanto maior tiver sido a mudança na sociedade e mentalidade”. 

Da doutrina, o manual de DMT (2014, p. 1-3) define que derivam: 

a) as normas e procedimentos que constituirão o objeto das publicações 
doutrinárias da F Ter; 
b) as bases para a elaboração dos planos/programas de adestramento das 
unidades e de instrução das tropas; 
c) os fundamentos da educação militar que delinearão os planos de ensino nos 
diversos níveis; 
d) os critérios para o aperfeiçoamento das estruturas operativas e a 
determinação de meios com tecnologia adequada; e 
e) as bases para a formação moral, intelectual e física do combatente. 

Este subcapítulo visa identificar como a doutrina evoluiu ao longo da história, 

com foco no período que sucedeu a 2ª Guerra Mundial até os dias de hoje, 

identificando como o ambiente operacional se adaptou às novas tecnologias, 

influenciando na forma como se conduzem os conflitos, e como a Cavalaria 

Mecanizada brasileira se enquadra nestes cenários. 

 

3.1.1 A evolução da Doutrina e da Cavalaria Mecanizada 

 

A cavalaria, entendida como uma forma de combater14, passou por inúmeras 

modificações desde sua origem, advindas particularmente dos avanços tecnológicos 

da humanidade e das modificações da arte da guerra (BRASIL, 1999, p. 1-1). 

O final do século XIX e o início do século XX foi marcado pela revolução 

industrial onde, segundo Morgado (2007, p. 26), “a destruição em massa tornou-se o 

princípio central da guerra na era industrial”. Segundo o autor, a denominada “era da 

máquina” fez surgir metralhadoras, a guerra blindada, novos tipos de poder de fogo, 

                                            
13 TELO, António José. Conflitos e transformação da defesa: a sempre instável equação. Cadernos 
IDN, p. 1-13, 2008. 

14 O termo AKVA, do idioma sânscrito, reflete a uma forma de combater em vantagem de posição, e 
deu origem à palavra cavalaria. (BRASIL, 1999, p. 2-2) 
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desencadeando um novo pensamento quanto às táticas e estratégias. Houve, ainda, a 

invenção do avião, incluindo um terceiro vetor para o campo de batalha, tornando a guerra 

tridimensional. 

A Guerra Fria15 foi o período que sucedeu o término da 2ª Guerra Mundial e se 

caracterizou por uma bipolarização do mundo, dividido entre os Estados Unidos e a 

extinta União Soviética. Este período, segundo consta do encarte do Projeto 

PROFORÇA (2011c, p. 5), marcou o fim da segunda grande estratégia militar 

convencional denominada de “exaustão”, caracterizada pelos conflitos de longa 

duração, a qual tornava “imperiosa a destruição das fontes de sustentação do esforço 

de guerra”.  

O cenário marcado pela conquista de colônias, mercados e territórios, 
característico do século XIX e primeira metade do século XX, não mais se 
repetirá. A democratização também contribui para a paz. Kant afirmava no século 
XVIII que governos democráticos fariam menos guerra, pois enfrentariam 
resistência da população para arcar com seu ônus (GAUBATZ, 199616, apud 
TRINDADE, 2013, p. 51). 

No ano de 1957, com a possibilidade de um conflito nuclear, o exército dos 

Estados Unidos adotou uma iniciativa intitulada Reorganization of the Current Armored 

Division (ROCAD), visando reorganizar suas Divisões Blindadas, com o objetivo de 

aumentar a capacidade de aquisição alvos e reduzir a quantidade de veículos no 

campo de batalha nuclear (MESQUITA; UBAL, 2015). Surge, neste período, os 

Armored Cavalry Regiment (ACR), conhecidos, segundo Clancy (199417, apud 

SILVEIRA, 2010) como uma “pequena divisão”18. Esta é a tropa similar à Brigada de 

Cavalaria Mecanizada brasileira (SILVEIRA, 2010, p. 78). 

Mesquita (2014) afirma que a ROCAD reorganizou a unidade responsável pelas 

missões de Reconhecimento no âmbito da divisão, por meio da criação do Armored 

                                            
15 Período pós II Guerra Mundial, no qual os EUA, capitalista, e a antiga URSS, socialista, brigaram 
pela hegemonia mundial por meio de uma intensa disputa econômica, diplomática e tecnológica pela 
conquista de zonas de influência, provocando uma corrida armamentista que se estendeu por 40 
anos e colocou o planeta sob ameaça de um conflito nuclear (SILVA JUNIOR, 2015, apud KOSHIBA, 
2000). 

16 GAUBATZ, Kurt Taylor. Kant, democracy, and history. Journal of Democracy, v. 7, n. 4, p. 136-
150, 1996. 

17 CLANCY, T. Armored Cav: A guided tour of an armored cavalry regiment. 352 f., EUA, Nova 
Iorque, 1994. 

18 Segundo o escritor Tom Clancy, especialista em obras sob assuntos militares, o ACR é assim 
chamado por ser uma força-tarefa já constituída que mescla blindados e veículos de combate de 
infantaria e que possui uma unidade de combate aérea, formando uma grande unidade de 
características únicas. (SILVEIRA, 2010, p. 79) 
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Cavalry Squadron (ACS), composto de quatro subunidades de armas combinadas, 

organizadas em pelotões singulares (pelotão de carros de combate, fuzileiros, 

exploradores e morteiros), em substituição aos batalhões de reconhecimento. O autor 

afirma que o manual que transcreveu as determinações desta iniciativa foi FM 17-35, 

editado em 1960, contendo inúmeros conceitos que serviram de base para a cavalaria 

mecanizada brasileira. 

Nesta década, o mundo passou a vivenciar a estratégia da “paralisia”, com o 

emprego do poder militar de “modo intenso, em curto espaço de tempo e em largo 

espectro, com a finalidade de imobilizar o adversário” (BRASIL, 2011c, p. 5). 

Surgiu na Guerra dos Seis Dias (1967), quando ISRAEL atacou seus vizinhos 
árabes de modo quase que simultâneo em todas as frentes. Com o avanço 
tecnológico observado nas campanhas no IRAQUE (1991 e 2003) e no 
KOSOVO (1999), multiplicaram-se os vetores de emprego, ampliando-se as 
possibilidades dessa estratégia (BRASIL, 2011c, p. 5). 

A doutrina passou por uma série de grandes mudanças ao longo do século XX, 

graças, sobretudo, aos conflitos ocorridos neste período. Todavia, como foi abordado 

em reuniões da Assessoria de Doutrina do Departamento de Educação e Cultura do 

Exército (DECEx), considerando a cavalaria mecanizada, “a última grande 

modernização de vulto das estruturas organizacionais data da década de 1970” (BRASIL, 

2011a, p. 2). 

No final dos anos 60 e início dos anos 70 o EB passou por grandes modificações 
estruturais. Foram criadas as Divisões de Exército, as 1ª, 2ª e 3ª DC são 
transformadas em Bda C Mec e a Divisão Blindada em Brigada de Cavalaria 
Blindada. Os BCC transformam-se em Regimentos de Carros de Combate 
(RCC). Os RC e R Rec Mec são transformados em Regimentos de Cavalaria 
Mecanizados (RCMec) e Regimentos de Cavalaria Blindados (RCB), integrando 
as Bda C Mec e DE. Os Esqd Rec Mec passam a denominar-se Esqd C Mec. 
Os R C Mtz são transformados em RC Mec ou RCC (BRASIL, 1999, p. 2-16). 

Em meados da década de 1990, o Exército Brasileiro, valendo-se da 

experiência de combate de outros exércitos, editou as Bases para a Modernização da 

Doutrina de Emprego da Força Terrestre (Doutrina Delta) (BRASIL, 1996), trazendo, 

segundo Silveira (2010, p. 12), importantes avanços para a manutenção da modernidade 

da Força Terrestre. A doutrina delta era “orientada para a guerra limitada, do tipo 

convencional, ao nível da estratégia operacional, em área operacional do continente 

(excluída a área estratégica Amazônica) e no âmbito da defesa externa” (BRASIL, 1999, 

p. 1-4). Esta doutrina caracterizou-se pela(o): 

(1) condução de combate ofensivo, com grande ímpeto e valorização da 
manobra; 
(2) realização de ações simultâneas em toda a profundidade do campo de 
batalha e combate não-linear; 
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(3) busca do isolamento do campo de batalha com ênfase na destruição do 
inimigo; 
(4) priorização das manobras de flanco; 
(5) emprego do máximo poder relativo de combate no momento e local decisivos; 
(6) combate continuado, com máxima utilização das operações noturnas, das 
incursões e de ataques de oportunidade; 
(7) valorização da infiltração como forma de manobra; 
(8) busca da iniciativa, da rapidez, da flexibilidade e da sincronização das 
operações; 
(9) valorização dos princípios do objetivo, ofensiva, manobra, massa e surpresa; 
(10) mínimo de perdas para as nossas forças; 
(11) decisão da batalha no mais curto prazo (BRASIL, 1999, p 1-4). 

Na primeira metade da década de 1990, “Pel C Mec de diversos Esqd C Mec 

participaram dos contingentes que integraram o Batalhão Brasileiro na Missão de 

Verificação das Nações Unidas em Angola (UNAVEM)”, cumprindo missões de 

reconhecimento e segurança19. 

Neste período, segundo o manual de Emprego da Cavalaria20, a doutrina de 

emprego da Cavalaria foi influenciada pelos conceitos da doutrina delta e, também, 

pelo que convencionou-se chamar de “combate moderno” e “guerra de movimento”. 

O combate moderno foi definido à época como aquele com maior mobilidade 

das forças no campo de batalha e maior rapidez das operações, em combate 

continuado por frentes não-lineares, demandando um aumento de informações e de 

segurança, sincronização das ações, emprego de armamentos e equipamentos 

modernos, de alto desempenho, mais leves e eficientes. Esta nova modalidade 

passou a exigir dos comandantes em todos os níveis mais liderança, iniciativa, 

agilidade, sincronização e capacidade de gerir informações, além de consolidar o 

conceito de força-tarefa, fundamental para assegurar a vitória21. 

Já a guerra de movimento preconizava as ações ofensivas rápidas e profundas, 

orientadas sobre segmentos vulneráveis do dispositivo inimigo, convenientemente 

apoiadas e a cavaleiro dos eixos, em frentes amplas e descontínuas22. 

Esses conceitos irão repercutir sobre as três grandes vertentes da doutrina de 
emprego da Arma: o “COMO COMBATER” (doutrina dos manuais de 
campanha), o “COM QUEM COMBATER” (quadro de efetivos dos quadros de 
organização das unidades e subunidades - QE/QO) e o “COM O QUE 
COMBATER” (quadro de distribuição de material dos quadros de organização 
das unidades e subunidades – QDM/QO) (BRASIL, 1999, p 1-2). 

                                            
19 Ibid., p. 2-17. 

20 Ibid., p. 1-2. 

21 Ibid., p. 1-3. 

22 Ibid., p. 1-4 e 1-5. 
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A doutrina prosseguiu em sua rápida evolução, acompanhando os principais 

conflitos ocorridos. O século XXI, marcado pela 2ª Guerra do Golfo, conflitos no Iraque 

e no Afeganistão e por ações de elementos não-estatais, transformou a natureza dos 

riscos e das ameaças que as forças terrestres poderão enfrentar, tornando-os difusos 

e de difícil previsão (BRASIL, 2014, p. 4-1).  

Antes da edição do novo manual de DMT, muito se discutiu a respeito da 

modernização da cavalaria mecanizada. No final do século XX, foi realizada, por 

determinação da Portaria nº 107 Estado-Maior do Exército (EME), de 11 de março de 

1999, uma experimentação doutrinária das novas estruturas do Esqd C Mec (BRASIL, 

2000a), buscando adequá-lo à Doutrina Delta, à época em vigor. Farah (2000) 

apontou que estas mudanças “apresentam reflexos para o emprego das Armas no 

campo de batalha” e que “o emprego e as estruturas organizacionais da Cavalaria 

Mecanizada deverão ser revistos para adequar a Arma à nova doutrina”. Farah afirma 

em sua pesquisa que: 

[...] a Cavalaria Mecanizada atualmente não possui os meios e estrutura 
organizacional mais adequados para atender às concepções doutrinárias da 
Doutrina DELTA. Qualquer tentativa de emprego da Arma de acordo com os 
novos conceitos, nas atuais condições, aproximar-se-á da improvisação e 
dificilmente será coroada de êxito (FARAH, 2000, p. 44). 

A partir de 2011, a Assessoria de Doutrina do DECEx passou a realizar 

reuniões para discutir a modernização da Cavalaria Mecanizada. Baseado nas 

vertentes constantes no C 2-1 (BRASIL, 1999, p. 1-2), a pergunta “o que modernizar?” 

foi respondida com outras três perguntas: a organização? A forma de combater? 

Como equipar? (BRASIL, 2011a, p. 2). Estas três perguntas representam o rumo que 

esta pesquisa irá adotar para analisar o emprego de morteiros nos Esqd C Mec.  

Neste escopo, verifica-se que, desde meados dos anos 2000, já se falava em 

mudanças no apoio de fogo indireto dos Esqd C Mec. A experimentação doutrinária 

ocorrida no final do século (2000a) criou o conceito de emprego centralizado em uma 

seção de morteiros médios, que passou a constar da edição do manual C 2-20 

Regimento de Cavalaria Mecanizado (2002). Farah (2000, p. 64), corroborando com 

esta premissa, afirmou que “o apoio de fogo passou para o nível subunidade”. 

Todavia, segundo o autor, a estrutura dos Pel C Mec está defasada, pois “o emprego 

combinado de exploradores, carros de combate, fuzileiros blindados e morteiros no 

nível pelotão não é mais utilizado por nenhum exército” (FARAH, 2000, p. 64). 
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Todos estes questionamentos surgiram em meio aos desafios impostos pela 

evolução do combate, caracterizado pela complexidade dos conflitos, envolvendo 

atores governamentais e não governamentais em um campo de batalha 

multidimensional e não linear, cada vez mais centrado em ambientes urbanos, e tendo 

a guerra assimétrica como uma forma de nivelar o Poder de Combate (BRASIL, 

2011b, p. 2). 

No ano de 2013, a Portaria nº 197 do EME aprovou, por intermédio de um 

documento elaborado pelo Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), as Bases para 

a Transformação da Doutrina Militar Terrestre, visando orientar a introdução de novos 

conceitos e concepções, de modo a incorporar as capacidades e competências 

necessárias ao emprego da F Ter na Era do Conhecimento (MESQUITA, 2014). Este 

ano ficou marcado, também, pela realização de um Simpósio sobre a Cavalaria 

Mecanizada, organizado pelo Comando Militar do Sul (CMS), que buscou discutir os 

novos conceitos doutrinários apresentados pelo C Dout Ex. 

Mesquita23 aponta que, segundo este documento, “a F Ter gera capacidades 

em seus elementos de emprego observando as características de Flexibilidade, 

Adaptabilidade, Modularidade, Elasticidade e Sustentabilidade”, conhecidas pelo 

acrônimo “FAMES”. Segundo o autor, a Brigada de Cavalaria Mecanizada atende, na 

plenitude, todos estes cinco fatores, demonstrando que ela é “a melhor brigada de que 

dispõe o Exército Brasileiro para ser empregada dentro do conceito de Amplo 

Espectro das Operações apresentado pela DMT”. Tal assertiva é corroborada pelo 

General Stumpf, que afirma que a Cavalaria Mecanizada, muito embora tenha sido 

criada em um contexto anterior à doutrina delta, fruto de suas características, 

organização e material de emprego militar, está plenamente capacitada a operar no 

amplo espectro dos conflitos, possivelmente melhor que qualquer outra grande 

unidade da F Ter (TRINDADE, 2013, p. 57). Contudo, o autor afirma que isso não 

significa que a Bda C Mec não necessite ser modernizada24. 

 

                                            
23 Ibid. et seq. 

24 Ibid., p. 59. 
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QUADRO 6 – FAMES 
Fonte: Mesquita (2014) e Brasil (2014, p. 6-12 e 6-13) 

 

3.1.2 Os conflitos contemporâneos 

 

Conforme Cipriano (2004, p. 9), os conflitos característicos do novo cenário 

internacional caracterizam-se por serem assimétricos, com o elemento mais fraco 

buscando anular as vantagens do adversário tecnologicamente mais evoluído. 

Bermúdez (200425, apud RODRIGUES 2009, p. 98) afirma que a “guerra assimétrica é 

empregada, genericamente, por aquele que se encontra muito inferiorizado em meios de 

combate, em relação aos de seu oponente”.   

Para Telo (200826, p. 9-12, apud FERNANDEZ, 2012, p. 8), o conflito padrão da 

atualidade será cada vez menos entre Estados, extraterritoriais, com intervenções 

multilaterais, envolvendo múltiplas partes e agentes não-estatais, com acrescimento 

de baixas de civis. O autor prossegue dizendo que buscar-se-á objetivos múltiplos e 

                                            
25 BERMÚDEZ, Brúmmel Vázquez. A guerra assimétrica à luz do pensamento estratégico 
clássico. Rio de Janeiro, Escola de Guerra Naval, 2004. 

26 Op. cit., nota 13. 
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sobrepostos, valendo-se de operações centradas nas Informações; a visibilidade na 

opinião pública passa a ser um objetivo central, com conflitos ocorrendo no “seio do 

povo”. 

Outra característica notada foi a desmassificação [sic] do combate, ou seja, a 
conquista de um objetivo ou o cumprimento de uma determinada missão foi 
realizada com menos pessoal, material, armamento e munição do que nos 
combates anteriores, com ênfase no emprego de armas e munições baseadas 
em informação, em vez de volume no poder de fogo (MORGADO, 2007, p. 28). 

Além destas novas características, a velocidade com que os combates vêm 

sendo conduzidos aumentou, fazendo com que determinadas decisões fossem 

tomadas em escalões cada vez menores, a fim de se evitar a perda da melhor 

oportunidade para a execução das ações27. 

Um Tenente, nos dias atuais, é obrigado a tomar determinadas decisões que 
durante a II GM eram da prerrogativa de um Coronel, por exemplo. Esse fato 
obrigou a uma melhor formação e adestramento dos oficiais antes de entrarem 
em combate22. 

Neste novo tipo de conflito, Cipriano aponta que a ameaça será cada vez mais 

imprevisível, utilizando os seguintes conceitos de emprego: 

- Utilizar terreno difícil para manobrar, privilegiando a atuação em áreas urbanas, 
montanhosas ou de selva; 
- Utilizar como tática preferencial a dispersão de forças, concentrando no local e 
no momento onde surgir as oportunidades de sucesso; 
- As suas missões serão orientadas para a destruição de forças, abdicando da 
conquista de terreno; 
- Evitar empenhar-se em batalhas decisivas, privilegiando métodos terroristas;  
- Atuar dissimulado ou sem base territorial; 
- Utilizar tecnologia avançada na busca de informações (CIPRIANO, 2004, p. 9 e 
10). 

Verifica-se que a configuração geopolítica vigente ocasiona a inserção de 

novos atores nos conflitos atuais, sejam estes estatais ou não, aumentando a 

importância de soluções não militares, demandando a geração de novas capacidades 

à F Ter. A expressão militar não é capaz de restaurar ou manter a paz por si só, sendo, 

contudo, responsável por manter um ambiente seguro para que as demais expressões 

do poder nacional (política, econômica, psicossocial e científico-tecnológica) sejam 

empregadas (BRASIL, 2017c, p. 2-1). “As práticas de terrorismo, subversão e 

guerrilha difundiram-se de tal forma que afetaram, direta ou indiretamente, em maior 

ou menor grau, a quase totalidade das nações do globo, incluindo o Brasil” 

(RODRIGUES, p. 88, 2009). 

                                            
27 Ibid., p. 32. 
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Segundo Fernandes (2012, p. 1), “as Forças Armadas não são imunes a estas 

mudanças”. Estas recentes e sucessivas mudanças, ocorridas em todos os campos 

do poder, têm impactado no modo de operar das forças militares (BRASIL, 2014, p. 4-

5). 

O término da Guerra Fria tornou obsoletas generalizações simplificadoras 
decorrentes da bipolaridade ideológica e militar até então vigentes. A conjuntura 
atual é caracterizada por um ambiente estratégico multipolar, conturbado, incerto 
e volátil. Nenhum país está livre de ameaças, ainda que, muitas vezes, se 
manifestem de forma difusa. Diante das incertezas, o “custo do não engajamento 
do Brasil na nova ordem internacional pode ser muito maior que o ônus imediato, 
que é o investimento na capacitação, no preparo e no desenvolvimento de meios 
necessários ao exercício da soberania”28 (TRINDADE, 2013, p. 50). 

Desde o final da Segunda Guerra Mundial, no ano de 1945, foram registradas 

mais de oitenta guerras de natureza assimétrica, representando noventa e seis por 

cento de todos os conflitos ocorridos ao longo da década de 1990 (VISACRO29, 2009, 

apud RODRIGUES, 2009, p. 88). 

Contudo, o novo manual de campanha de Operações registra que, apesar das 

assimetrias semelhantes às observadas nos conflitos recentes, o combate de alta 

intensidade e a guerra convencional ainda mantêm seus papéis predominantes 

(BRASIL, 2017c, p. 2-1). 

 

3.1.2.1 O espectro dos conflitos 

 

Conforme o manual de DMT (2014, p. 4-1), o espectro dos conflitos é 

representado por uma escala onde se visualizam os graus de violência politicamente 

motivada. “O espectro dos conflitos, conforme ilustra a figura 1 na página seguinte, varia 

do estado de paz até o conflito armado (estado de guerra), passando pela crise. As 

capacidades do oponente influenciam na mudança e na gravidade das situações” 

(BRASIL, 2017c, p. 2-17). 

 

                                            
28 BRASIL. Ministério da Defesa. Livro Branco de Defesa. Brasília, 2012, p. 26. Disponível em 
<http://www.camara.gov.br/internet/agencia/pdf/LIVRO_BRANCO.pdf>. Acesso em 18 nov. 2017. 

29 VISACRO, Alessandro. Guerra irregular: terrorismo, guerrilha e movimentos de resistência ao 
longo da história. 1.ed. São Paulo: Contexto, 2009. 380p. 
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FIGURA 1 – O espectro dos conflitos 
Fonte: Brasil (2017c, p. 2-17) 

O manual de campanha EB70-MC-10.223 “Operações”, que sofreu sua 5ª 

edição em 2017, simplifica o conceito existente no manual de DMT, de 2014. A 

conceituação mais recente aponta que o estado de paz representa a ausência de lutas 

ou graves perturbações, sejam internas, sejam as que envolvam as relações 

internacionais. Evoluindo para a situação de crise, verifica-se um conflito 

desencadeado ou agravado após o rompimento do equilíbrio existente entre duas 

partes, caracterizado por grandes tensões, com elevada probabilidade de escalada 

da situação para a guerra – o conflito em seu grau máximo de violência30. 

Atualmente, as operações se desenvolvem neste espectro, variando conforme 

o nível de engajamento, que vai desde a prevenção de ameaças (negociação), até a 

solução dos conflitos armados (força), passando ou não pelo gerenciamento de crises. 

Desse modo, as operações poderão ocorrer em uma situação de guerra, na qual o 

poder militar é empregado em sua plenitude para garantir a defesa da pátria, ou em 

uma situação de não guerra, onde este poder é empregado de maneira limitada, sem 

necessariamente existir um combate propriamente dito, exceto em circunstâncias 

especiais, podendo ser no âmbito interno ou externo31. 

[...] as Forças Armadas (FA) devem estar aptas para a condução da guerra 
convencional, seja agindo para impedi-la, seja dissuadindo qualquer 
possibilidade de violação de nossa soberania, tornando-se, portanto, o foco de 
reestruturação de qualquer FA. [...] uma força preparada para a guerra cumprirá 
bem missões de menor intensidade, características dos níveis inferiores da 
escala de violência; no entanto, o oposto não é verdadeiro (PEREIRA JUNIOR32, 
2013, p. 17, apud SILVA JÚNIOR, 2015, p. 17). 

O emprego da força ou da negociação pode variar dentro do espectro dos 

conflitos. “Mesmo quando ocorre o máximo emprego da violência na situação de 

                                            
30 Ibid., p. 2-17. 

31 Ibid., p. 2-8. 

32 PEREIRA JUNIOR, Joarez Alves. Pensando as Brigadas de Cavalaria Mecanizadas no Exército 
Brasileiro em seu Salto para o Futuro. Military Review – Edição Brasileira, Forte Leavenworth, 
Kansas, v. 100, n.3. p. 13-24, nov/dez. 2013. 
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conflito armado/guerra, mantêm-se as possibilidades de negociação, buscando o 

restabelecimento da paz, Estado Final Desejado” (BRASIL, 2014, p. 4-2). 

 

3.1.2.2 As operações no amplo espectro 

 

As operações no amplo espectro representam o novo conceito operativo do 

Exército Brasileiro, o qual é definido, segundo o manual de campanha de Operações 

como a: 

[...] forma de atuação da Força Terrestre no amplo espectro dos conflitos, tendo 
como premissa maior a combinação, simultânea ou sucessiva, de operações 
ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com agências, ocorrendo 
em situação de guerra e de não guerra (BRASIL, 2017c, p. 2-16). 

Por operações ofensivas, entende-se aquelas com predomínio do movimento, 

da manobra e da iniciativa, visando cerrar sobre o inimigo, concentrando poder de 

combate superior no local e no momento decisivo, visando destruir ou neutralizar 

estas forças por meio do fogo, do movimento e da ação de choque33. Os tipos de 

operações ofensivas são: marcha para o combate, reconhecimento em força, ataque, 

aproveitamento do êxito e perseguição34. 

Já as operações defensivas são as “realizadas para conservar a posse de uma 

área ou território, ou negá-los ao inimigo, e, também, garantir a integridade de uma 

unidade ou meio”. Visam causar-lhe o máximo de desgaste e desorganização, 

suficientes para criar condições favoráveis para a retomada da ofensiva35. Os tipos de 

operação defensivas são: defesa em posição (defesa de área e defesa móvel) e 

movimentos retrógrados (ação retardadora, retraimento e retirada)36. 

Dentro do espectro dos conflitos, as operações ofensivas e defensivas ocorrem 

em uma situação de guerra, enquanto as de cooperação e coordenação com agências 

são características de uma situação de não guerra, podendo, no entanto, serem 

desencadeadas em situações de guerra, simultaneamente com as duas outras 

operações37. Este conceito atualiza o constante no manual de DMT (2014), onde, na 

                                            
33 Ibid., p. 3-1. 

34 Ibid., p. 3-6. 

35 Ibid., p. 3-8. 

36 Ibid., p. 3-10. 

37 Ibid., p. 2-9 e 2-10. 
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situação de não guerra, via-se as operações de pacificação e de apoio à órgãos não 

governamentais (BRASIL, 2014, p. 1-2). 

As operações de cooperação e coordenação com agências são aquelas que 
normalmente ocorrem nas situações de não guerra, nas quais o emprego do 
poder militar é usado no âmbito interno e externo, não envolvendo o combate 
propriamente dito, exceto em circunstâncias especiais. São elas: 
a) garantia dos poderes constitucionais; 
b) garantia da lei e da ordem; 
c) atribuições subsidiárias; 
d) prevenção e combate ao terrorismo; 
e) sob a égide de organismos internacionais; 
f) em apoio à política externa em tempo de paz ou crise; e 
g) outras operações em situação de não guerra (BRASIL, 2017c, p. 3-15). 

As operações no amplo espectro podem ocorrer em áreas geográficas lineares 

ou não, de forma contígua ou não, com vistas a contemplar as missões e tarefas que 

envolvem o emprego dos meios terrestres, as quais orientam quanto às capacidades 

necessárias para a F Ter. Com base nestas capacidades, retoma-se o conceito do 

“FAMES”, pois a composição dos meios deverá possuir flexibilidade e modularidade, 

permitindo a adaptação às mudanças do ambiente, tendo a sua sustentabilidade 

garantida por uma logística na medida certa (BRASIL, 2014, p. 4-4). Neste mister, “o 

escalão brigada, por ser composto de elementos de manobra, de apoio ao combate e de 

apoio logístico, permite a composição de forças da maneira descrita acima” (BRASIL, 

2017c, p. 2-18). 

Estas operações, por suas características, podem conduzir a uma combinação 

de atitudes, que variam conforme a demanda das missões e tarefas, podendo mudar 

no curso das operações. “O menor escalão apto a combinar atitudes é a divisão de 

Exército. A combinação de atitudes se dá pela execução de pelo menos duas operações 

básicas, simultaneamente, por uma mesma força” (BRASIL, 2017c, p. 2-18). 

Neste contexto, a “Cavalaria mecanizada constitui elemento móvel e potente, 

capaz de conduzir ações de Reconhecimento, de Vigilância e de Segurança” 

(BRASIL, 2014, p. 6-2). Segundo o novo manual de campanha de operações (2017c, 

p. 5-1), “o reconhecimento, a vigilância e a segurança completam-se mutuamente. Essas 

ações proporcionam a obtenção de dados sobre o inimigo e a região das operações e a 

proteção das nossas tropas”.  

Considerando o escalão brigada, Pereira Junior (201338, apud SILVA JÚNIOR, 

2015, p. 18) afirma que as Bda C Mec atualmente possuem uma organização que 

                                            
38 Op. cit., nota 32. 
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permitem bem cumprir missões que exigem maior mobilidade e ação de choque, como 

missões de Força de Cobertura (F Cob) – operação de segurança – e a Ação 

Retardadora (Aç Rtrd) – operação defensiva –, “não atuando com a mesma eficiência 

nas operações de Ataque Coordenado e Defesa em Posição”. Segundo o autor, o novo 

conceito de operações no amplo espectro aponta que as Bda C Mec continuariam 

focadas nestas mesmas missões. 

Estas informações corroboram, em parte, com o constante do manual C 2-1 

(1999). Segundo ele, a cavalaria mecanizada “é particularmente apta a executar missões 

de reconhecimento e segurança, em frentes largas e a grandes profundidades”. Todavia, 

o manual afirma, ainda, que a cavalaria mecanizada é um elemento altamente móvel e 

potente, sendo capaz de conduzir ou participar de operações ofensivas e defensivas 

como elemento de economia de força (BRASIL, 1999, p. 2-27 e 3-1). 

 

3.1.3 O ambiente operacional 

 

O ambiente operacional, segundo o manual de campanha de Operações, “é o 

conjunto de condições e circunstâncias que afetam o espaço onde atuam as forças 

militares e que interferem na forma como são empregadas”. Neste sentido, o ambiente 

operacional é marcado por três dimensões: física, humana e informacional (BRASIL, 

2017c, p. 2-2). 

A dimensão física se refere à capacidade da F Ter atuar em áreas estratégicas 

definidas como prioritárias, no território nacional ou fora dele. Já a humana é afeta aos 

“fatores psicossociais, políticos e econômicos da população local, assim como suas 

estruturas, seus comportamentos e interesses”. Por fim, a dimensão informacional 

relaciona os sistemas empregados para “obter, produzir, difundir e atuar sobre a 

informação” 39. 

Segundo a nova DMT, “as recentes e sucessivas mudanças em todos os 

campos do poder têm produzido significativos reflexos no modo de operar das forças 

armadas” (BRASIL, 2014, p. 4-5).  

Alguns aspectos do ambiente operacional devem ser considerados na definição 
das capacidades das forças militares: 
a) o caráter difuso das ameaças; 
b) a dificuldade de caracterizar o oponente na população; 

                                            
39 Ibid., p. 2-2. 
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c) a prevalência dos enfrentamentos, de forma crescente, ocorrerem em 
áreas humanizadas; 
d) a proliferação das novas tecnologias em materiais de emprego militar, 
permitindo que indivíduos ou grupos não estatais disponham desses meios e os 
utilizem como arma; 
e) a dificuldade de definição de linhas de contato entre os beligerantes; 
f) o montante de recursos financeiros destinados aos assuntos de defesa; 
g) o grau de envolvimento de todas as expressões do poder nacional na 
prevenção de ameaças, no gerenciamento de crises e/ou na solução de conflitos 
armados; 
h) a consciência de que forças militares, isoladamente, não solucionam os 
conflitos armados; 
i) o posicionamento da opinião pública (nacional e internacional) quanto ao 
emprego da força; 
j) o achatamento dos níveis decisórios, provocado, por exemplo, pelo avanço 
tecnológico; 
k) a inobservância de batalhas que decidam o conflito; 
l) o emprego dos meios cibernéticos, informacionais e sociais como instrumentos 
de guerra, fragilizando as fronteiras geográficas; 
m) a utilização da informação como arma, afetando diretamente o poder de 
combate dos beligerantes; 
n) a visibilidade imposta pela mídia instantânea no ambiente operacional; 
o) a valorização das questões humanitárias e do meio ambiente; 
p) a velocidade da evolução da situação; e 
q) o ambiente interagências das operações (BRASIL, 2017c, p. 2-3 e 2-4, grifo 
nosso). 

Segundo Morgado (2007, p. 30), observa-se uma tendência ao combate 

ocorrido dentro do ambiente urbano, em virtude do grau de defesa proporcionado por 

este ambiente. Isto, segundo o autor, “obriga as tropas a adaptarem suas estratégias, 

táticas, material, viaturas e munições a esse novo ambiente operacional”. 

A permanência da população dentro das cidades e a transmissão dos combates 
ao vivo pela mídia, seja através [sic] da Internet ou pela televisão, foram novos 
dados com os quais os comandantes militares tiveram de raciocinar durante as 
operações40. 

Cipriano (2004, p. 15) afirma que a principal diferença entre uma área urbana 

e outros ambientes reside no grande número de habitantes (designados como não-

combatentes), espalhados por toda a cidade e desenvolvendo suas atividades nas 

áreas centrais e nas industriais, geralmente com uma concentração residencial maior 

nas periferias. 

Com isso, o manual de DMT destaca alguns dos fatores que afetam os conflitos 

armados na Era do Conhecimento: a dimensão humana, o combate em áreas 

humanizadas, a importância das informações, o caráter difuso das ameaças, o 

ambiente interagências, as novas tecnologias e sua proliferação e o espaço 

                                            
40 Ibid., p. 30. 
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cibernético (BRASIL, 2014, p. 4-5 à 4-7). Estes fatores se alinham com alguns dos 

aspectos destacados acima na definição das capacidades da F Ter. 

Os morteiros, por se tratarem de um armamento de tiro indireto41 (UNITED 

STATES OF AMERICA, 2007, p. 1-1, tradução nossa), tendo cada tiro afetado pelas 

condições atmosféricas e pelas características da fabricação da arma, fazem com que 

tiros realizados com os mesmos dados não caiam no mesmo lugar, formando uma 

elipse no solo denominada zona batida (BRASIL, 2000c, p. 1-3 e 5-39). Dada a 

caracterização do ambiente operacional supracitada, fatores como a dimensão humana, 

o caráter difuso das ameaças e o combate em áreas humanizadas crescem de 

importância na análise do apoio de fogo indireto das SU mecanizadas. 

O primeiro deles, conforme o manual de DMT (2014, p. 4-5), refere-se ao 

aumento da consciência da sociedade quanto ao custo de soluções bélicas para os 

conflitos, conduzindo mudanças na forma como os combatentes atuam e como estes 

lidam com a população, refletindo no armamento e no equipamento empregado, na 

natureza e no adestramento da tropa. 

O fator “combate em áreas humanizadas” corrobora com aspectos já 

mencionados neste trabalho, sendo caracterizado pela nova DMT da seguinte forma: 

O ambiente operacional tornou-se congestionado, uma vez que as operações 
tendem a ser desenvolvidas prevalentemente em áreas humanizadas ou no seu 
entorno. A presença da população e de uma miríade de outros atores dificulta a 
identificação dos contendores e aumenta a possibilidade de danos colaterais 
decorrentes das operações militares. Isso não quer dizer que a letalidade de 
um exército deva ser reduzida, mas que ela deve ser seletiva e efetiva. 
Somado aos aspectos da dimensão humana, esse fator impôs que as 
“Considerações Civis” assumissem a condição de fator preponderante para a 
tomada de decisão em todos os níveis de planejamento e condução das 
operações (BRASIL, 2014, p. 4-5, grifo nosso). 

Por último, nota-se que com o caráter difuso das ameaças, “a declaração formal 

de guerra entre Estados deixou de ser a regra. Em um ambiente de incertezas, passou 

a ser mais difícil a identificação do adversário dominante, regular ou não”42. Ivy (199843, 

apud FERREIRA, B, 2012, p. 9) cita um relato de uma experiência de combate de 

tropas de cavalaria ocorridas em um conflito na Bósnia que define bem este conceito: 

                                            
41 Denomina-se fogo indireto aquele que, por sua importância ou influência sobre o conjunto da 
operação, necessita ser planejado, dirigido, coordenado e executado pelos meios que integram a 
função de combate fogos, a fim de cumprir determinada ação tática (BRASIL, 2015c, p. 2-9). 

42 Ibid., p. 4-6. 

43 IVY, Robert G. A cavalry experience in Bosnia. Armor, v. 107, p. 25, 1998. 
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“About 90 kilometers later, we arrived in Tuzla and met our first opponents, an army of 

children! [...] These “infiltrators” became paramount concerns, both for our security and 

their safety”44. 

Morgado (2007, p. 34), em sua pesquisa, já assinalava alguns dos tópicos 

abordados pela nova DMT, tais como o desenrolar do combate em ambientes 

operacionais complexos, particularmente em áreas urbanas, e a valorização da 

opinião pública, seja ela mundial, local (área de operações) e nacional (das partes 

envolvidas no conflito).  

Um fator envolvido particularmente com os efeitos colaterais que possam advir 

do emprego impreciso de morteiros refere-se à importância das informações – 

componente primordial na Era do Conhecimento. A visibilidade imposta pela mídia e 

a já citada opinião pública são considerações fundamentais para o emprego de forças 

de Defesa (BRASIL, 2014, p. 4-5). Segundo o manual de operações (2017c, p. 2-3): 

A opinião pública, tanto nacional quanto internacional, está menos propensa a 
aceitar o emprego da força para a solução de antagonismos entre Estados e 
entre estes e atores não estatais (BRASIL, 2017c, p. 2-3). 

 

3.1.4 Principais implicações para o emprego de morteiros 

 

As mudanças no ambiente operacional motivaram o processo de transformação 

do Exército Brasileiro, permitindo que a F Ter apresente novas competências e 

capacidades para o cumprimento das diversas missões e tarefas, fundamentais para 

o emprego em todo o espectro dos conflitos (BRASIL, 2014, p. 7-2). 

As competências são aquelas demandadas para o desempenho dos diversos 

cargos, com base “na aquisição de conhecimentos e habilidades, no desenvolvimento 

de atitudes e valores institucionais e na experiência”45. As necessidades das tarefas e 

missões a serem executadas nos próximos anos servirão de base para um 

                                            
44 Cerca de 90 quilômetros depois, nós chegamos em Tuzla e encontramos nossos primeiros 
oponentes, um exército de crianças! [...] Estes “infiltrados” tornaram-se preocupações primordiais, 
tanto para nossa segurança quanto pela delas (tradução do autor). 

45 Ibid., p. 7-2. 

 



64 
 

mapeamento de novas capacidades requeridas, por meio de um trabalho sustentado 

por uma doutrina efetiva.46 

Além destes fatores, a nova DMT47 destaca a letalidade seletiva, a proteção da 

tropa, a superioridade de informações, a consciência situacional, a digitalização do 

espaço de batalha, as operações de informação e a maior aproximação dos níveis de 

planejamento e condução das operações como importantes implicações para o 

emprego efetivo da F Ter. 

Considerando o emprego de morteiros, a letalidade seletiva é uma implicação 

que merece uma maior análise, particularmente em virtude das características do 

armamento de tiro indireto e das características do ambiente operacional 

contemporâneo. Segundo a DMT, entende-se que: 

As forças militares devem ser capazes de engajar alvos de natureza militar, com 
uma resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais. Possuir 
letalidade seletiva implica possuir sistemas de armas precisos o bastante para 
preservar a população e as estruturas civis, em perfeito alinhamento com os 
princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e outras 
legislações pertinentes (BRASIL, 2014, p. 7-2). 

Francey Jr (1994, p. 10), cita um trecho do clássico “Da Guerra” de Clausewitz48 

(1976), onde consta que “a guerra é um ato de força, e não há limite lógico para a 

aplicação desta força. Cada lado, desse modo, obriga o oponente a seguir o exemplo; 

uma ação recíproca é iniciada a qual levará, em tese, a situações extremas”. Contudo, 

o autor já sinalizava que as lições retiradas da 2ª Guerra Mundial, em especial dos 

casos mais extremos, como a resposta aliada aos japoneses, já apontavam para que 

os combates fossem naturalmente limitados49. 

Casos históricos que relatam o uso indiscriminado de armamentos de tiro 

indireto corroboram com esta assertiva. Segundo o autor supracitado50, “os alemães 

e os soviéticos aprenderam lições críticas sobre operações em ambiente urbano 

(MOUT) durante a 2ª Guerra Mundial”. Ele afirma que, enquanto os alemães 

verificaram as dificuldades encontradas em se apossar de uma cidade, os soviéticos 

                                            
46 Ibid., p. 7-2. 

47 Ibid., p. 7-2 e 7-3. 

48 CLAUSEWITZ, Carl Von. On War, Tradução Michael Howard e Peter Paret. Princeton, NJ: 
Princeton University Press, 1976, p. 77.  

49 Tradução do autor. 

50 Ibid., p. 11. 
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verificaram os custos em vidas civis e em estruturas causados quando o apoio de fogo 

fora do controle é aplicado na cidade51. 

Já Cipriano (2004, p. 39) cita a segunda guerra da Chechênia, ocorrida na 

cidade de Grozny. Nesta oportunidade, as forças russas utilizaram fogos de artilharia 

com munições que dispersavam fragmentos incendiários, causando sérios danos a 

estruturas e pessoas. Esta ação obteve êxito, inicialmente, graças à ausência de 

qualquer tipo de restrição. Todavia, ao se confrontar o ocorrido com os direitos dos 

não-combatentes, tal prática se mostrou um verdadeiro fracasso.  

Numa altura em que os direitos humanos são colocados em primeiro plano, as 
forças de defesa sentem a pressão da influência que os meios de comunicação 
social impõem na comunidade internacional [...] Visto que o centro de gravidade 
das operações tem vindo a acentuar-se em zonas urbanas, torna-se obrigatória 
a prioridade na discriminação de alvos e na minimização dos danos colaterais 
causados pelos efeitos dos meios coercitivos empregados pelas forças de defesa 
(FERREIRA, R., 2012, p. 1 e 2). 

Tal implicação não significa, necessariamente, que o emprego deste tipo de 

armamento está totalmente comprometido nestes ambientes. Segundo Cipriano 

(2004, p. 27), os meios de apoio de fogo indireto poderão ser empregados, em geral, 

fora das áreas urbanas, executando tiros de interdição em vias da malha viária, 

ferroviária ou em pontes localizadas nas regiões periféricas, visando isolar a 

localidade.  

A digitalização do espaço de batalha é outra implicação que está diretamente 

relacionada com o emprego de morteiros. Conforme Ferreira, B. (2012, p. 7 e 8), esta 

digitalização acelerou o processo de tomada de decisão. Isto se dá, segundo o autor, 

porque as informações passaram a trafegar por diversos canais de comunicação, 

permitindo atuar com forças dispersas no terreno sem a perda do Comando e Controle 

(C²), além de auxiliar na identificação de ameaças, valendo-se dos vários sensores 

disponíveis. Tudo isto, segundo este pesquisador, garantirá um emprego mais preciso 

e com baixas e efeitos colaterais reduzidos. 

Tal afirmação está relacionada, também, com a necessidade de se possuir a 

devida consciência situacional do conflito. “Em todos os níveis, os comandantes 

necessitam obter uma percepção atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente 

e a situação de tropas amigas e oponentes” (BRASIL, 2014, p. 7-3). Segundo a nova 

DMT, isso permitirá que os comandantes se antecipem às ameaças, decidindo “pelo 

                                            
51 Tradução do autor. 
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emprego de meios na medida certa, no momento e local decisivos, proporcionalmente 

à ameaça” (BRASIL, 2014, p. 7-3). 

 

3.1.5 Elementos do Poder de Combate da Força Terrestre 

 

Segundo o manual de DMT (2014, p. 5-8), os elementos do poder de combate 

terrestre “representam a essência das capacidades que a F Ter emprega em 

situações – sejam de Guerra ou de Não Guerra”. São eles: a liderança, as informações 

e as seis funções de combate – movimento e manobra (M²), comando e controle (C²), 

fogos, inteligência, proteção e logística. 

A liderança é “uma competência individual que confere ao indivíduo a 

capacidade de dirigir e influenciar outros militares”, capacitando-os a extrair o melhor 

de seu pessoal e dos sistemas sob seu comando (BRASIL, 2014, p. 5-8). Já as 

informações são “representações inteligíveis de objetos, estados e acontecimentos 

nos domínios real, virtual e subjetivo”, determinando a amplitude e a exatidão da 

consciência situacional, e interferindo no rendimento das forças52. 

Com relação às funções de combate, o C² integra todas as demais funções, por 

intermédio de seus sistemas inter-relacionados. O M² são as atividades, tarefas e 

sistemas voltados para o deslocamento de forças, para posicioná-las de modo 

vantajoso em relação às ameaças. A inteligência visa assegurar a correta 

compreensão do ambiente operacional, das ameaças, dos oponentes, do terreno e 

das considerações civis. A função de combate fogos permite “o emprego coletivo e 

coordenado de fogos cinéticos orgânicos da Força ou conjuntos, integrados pelo 

processo de planejamento e coordenação de fogos”. A logística visa prover apoio e 

serviços que assegurem a liberdade de ação ao comando e proporcionem amplitude 

e alcance de duração às operações. Por último, a proteção reúne as atividades, 

tarefas e sistemas empregados para preservação da força (BRASIL, 2014, p. 5-9 e 5-

10). 

Peralta (2012, p. 8) aponta que, com base no manual de tática de artilharia de 

campanha do Exército de Portugal, o apoio de fogo é definido como sendo o emprego 

coordenado dos órgãos de aquisição de objetivos, das armas de tiro direto, das de tiro 

indireto (morteiros, artilharia de campanha e naval) e de operações aéreas, tudo em 

                                            
52 Ibid., p. 5-9. 
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proveito da manobra. Ele cita que o “o Sistema de Apoio de Fogos é constituído por três 

grandes componentes: a Aquisição de Objetivos, o Comando, Controle e Coordenação, 

e as Armas e Munições”. 

Corroborando com essa premissa, o Manual de Campanha EB-MC-10.203 – 

Movimento e Manobra – aponta que a manobra “é mais que um simples movimento 

de forças, é um processo de concentração de poder de combate em um local onde se 

possam obter efeitos decisivos para atingir objetivos táticos”, dando ênfase ao 

princípio de guerra da massa ao se aplicar forças superiores às das forças oponentes 

em um ponto e tempo decisivos, tanto em quantidade quanto em qualidade (BRASIL, 

2015a, p. 2-4, grifo nosso). Dentro desta FC, destaca-se, dentre suas atividades, o 

Apoio de Fogo Orgânico, cuja definição pelo manual da FC Movimento e Manobra é 

a seguinte: 

A atividade apoio de fogo orgânico reúne as tarefas relacionadas ao apoio de 
fogo das armas orgânicas dos elementos de manobra às operações das forças 
amigas com fogos potentes e precisos, por intermédio dos quais se busca a 
destruição de objetivos e/ou a neutralização das forças inimigas. Sem esses 
fogos a manobra tática não teria resultado vitorioso, pois o desdobramento é 
basicamente o posicionamento das tropas. Por isso, uma manobra obtém 
sucesso quando combina adequadamente fogo e movimento (ibidem, p. 3-3). 

Com isso, levando-se em consideração a própria definição das características 

básicas da cavalaria, assinalada no manual de DMT (BRASIL, 2014, p. 6-2), o 

emprego do Esqd C Mec está intimamente ligado à FC Movimento e Manobra, e o 

emprego dos seus morteiros médios está mais vocacionado para a atividade de apoio 

de fogo orgânico. 

Ainda segundo este manual de campanha, “a manobra serve de referência para 

as outras funções de combate, pois se constitui na principal potencialidade de 

combate de uma força operativa”, fato este que exige uma elevada coordenação e 

integração com as outras funções de combate (BRASIL, 2015a, p. 2-4). 

A função de combate M2 retrata o emprego dos elementos operativos no campo 
de batalha, mediante o emprego do movimento dessas forças no TO/A Op, apoio 
de fogo orgânico, desdobramento, manobra tática e combate aproximado, além 
de outras ações que agrupam certas atividades com a mesma funcionalidade, tal 
como a capacidade de modificar o terreno, eliminando ou reduzindo as 
dificuldades naturais ou artificiais que surgem durante o movimento de nossas 
forças ou dificultando o movimento do adversário (ibidem, p. 2-8). 

Ressalvada a importância dos demais elementos, com base no exposto, este 

trabalho terá um foco maior na função de combate (FC) Fogos e na FC C², em virtude 

da relação de ambas com o tema. Observa-se, ainda, de maneira indireta, alguns 

aspectos relacionados à FC Inteligência e à FC Logística, que serão tratados ao longo 
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do trabalho e dos instrumentos de coleta de dados. O manual EB20-MC-10.206 

corrobora com a definição citada por Peralta, destacando a inserção dos morteiros 

dentro da definição de apoio de fogo: 

Além do apoio de fogo da artilharia de campanha, existem outros meios e 
sistemas de armas, como os morteiros da arma-base, a artilharia antiaérea, a 
aviação do exército e os sistemas de apoio de fogo naval e aéreo. As unidades 
de arma-base possuem em suas próprias estruturas armas orgânicas, capazes 
de prestar o apoio de fogo imediato às missões de seus escalões subordinados 
(Por exemplo: os morteiros da subunidade [...]) (BRASIL, 2015c, p. 2-15, grifo 
nosso). 

O manual de campanha da FC Movimento e Manobra destaca que a integração 

entre esta e a FC Fogos ocorre por intermédio de fogos precisos e eficazes, que visam 

a destruição de objetivos e a neutralização de forças inimigas, e demanda uma perfeita 

sincronização com a manobra, com o estabelecimento de adequadas medidas de 

coordenação e controle, permitindo que todos os objetivos levantados sejam batidos. 

Ainda segundo este manual, “deve ser considerada a integração dos fogos orgânicos 

com o apoio de fogo proporcionado pelas demais forças em presença” (BRASIL, 

2015a, p. 2-9, grifo nosso). 

Já a integração com a FC C² se manifesta mediante a execução efetiva das 

atividades do comando, onde o comandante pode impor sua vontade e intenção, e 

das atividades do controle, que permite a organização, o gerenciamento e a 

coordenação de suas forças, proporcionando “uma vantagem vital nas operações, 

garantindo a consciência situacional imprescindível no campo de batalha” (ibidem, 

grifo nosso). 

A seguir, serão ressaltados aspectos das funções de combate comando e 

controle e fogo, tendo em vista a necessidade de um maior aprofundamento dos 

estudos de emprego de morteiros nos Esqd C Mec, notadamente relacionados com a 

função de combate movimento manobra, de modo a se verificar a influência dessas 

duas FC. 

 

3.1.5.1 A função de combate Fogos 

 

Antes de realizar um maior aprofundamento nesta FC, cabe uma oportuna 

diferenciação entre o tiro de morteiro e o tiro de artilharia. Pereira, em seu trabalho de 

investigação aplicada relativo a este tema, expõe que: 

A artilharia de campanha (AC) constitui-se como um multiplicador do potencial 
de combate por excelência, destacando-se pela capacidade de bater pontos 
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importantes, iluminar o campo de batalha, executar fogos de contrabateria e 
bater posições inimigas com proteção. Os Morteiros proporcionam o apoio de 
fogos imediato e contínuo às unidades de manobra, complementando e 
reforçando os fogos diretos destas unidades. Apesar de executarem igualmente 
tiro indireto, destacam-se da AC pelo seu emprego contra objetivos com pouca 
ou nenhuma proteção, e contra objetivos próximos, com grande desenfiamento 
ou inopinados (PEREIRA, 2016, p. 1, grifo nosso). 

Os fogos, no sentido amplo da palavra, representam a utilização de artefatos 

cinéticos ou de atuadores não cinéticos sobre alvos designados, visando causar 

danos materiais, baixas de pessoal, além de impactar no moral das forças inimigas 

(BRASIL, 2015c, p. 1-3). 

No caso de emprego de morteiros, considerar-se-á apenas os fogos cinéticos, 

ou seja, aqueles com “capacidade de lançar artefatos cinéticos (granadas, foguetes e 

mísseis), a fim de obter determinado efeito, letal ou não, atuando a longa distância”.53 

A FC Fogos se relaciona com a FC Movimento e Manobra por meio de tarefas que 

permitam à uma força operativa alcançar uma posição vantajosa sobre o inimigo, sendo 

duas funções de combate inseparáveis e complementares nas ações de combate, sob o 

risco de reduzir as possibilidades de sucesso nas operações no caso de um emprego 

dissociado (BRASIL, 2015c, p. 2-7). 

Segundo a concepção funcional para os Fogos do Exército dos EUA, os fogos 

devem ser precisos, operados de maneira igualmente precisa, produzindo os efeitos 

desejados nos alvos designados. Ela ainda aborda outras características, tais como a 

rapidez no emprego, a efetividade, a multifuncionalidade, adequado alcance e 

letalidade apropriada, permitindo o emprego nas operações no amplo espectro 

(UNITED STATES OF AMERICA, 2017, p. V, tradução do autor). 

O aumento na urbanização ao redor do mundo impõe que o Exército opere em 
terrenos urbanos complexos. Esta tendência irá influenciar mudanças na 
doutrina, organização, adestramento, material, liderança e educação, pessoal, 
infraestrutura e regulamentos (acrônimo, em inglês, DOTMLPF-P). O apoio de 
fogo em ambientes urbanos é desafiador em virtude à proximidade de alvos e 
não-combatentes, dificuldades em identificar e mensurar alvos, e às restrições 
nas regras de engajamento (ibidem, p. 6, tradução do autor).  

Neste mister, reveste-se de importância os cuidados para o planejamento do 

apoio de fogo, a execução do fogo propriamente dita e a integração dos meios 

disponíveis. O planejamento visa alcançar a eficiência do apoio de fogo, enquanto a 

execução é a materialização deste apoio, integrando medidas de coordenação que 

permitam a obtenção dos melhores efeitos, a proteção de tropas amigas e a rápida 

                                            
53 Ibid., p. 1-3. 
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atuação das forças. Por último, a integração, muito ligada ao C², é “o processo pelo 

qual se proporciona o máximo rendimento da função ao ligar-se automaticamente a todos 

os meios de aquisição com os sistemas de armas”, em busca de uma resposta imediata 

às ameaças (BRASIL, 2015c, p. 2-1). 

Para a execução das atividades e tarefas relativas a esta FC, a doutrina prevê 

princípios norteadores que a fundamentam, quais sejam: precisão, adequabilidade, 

sincronização, presteza e atuação em rede (BRASIL, 2015c, p. 2-5). Estes princípios 

estão alinhados com os constantes da publicação doutrinária do Exército norte-

americano ADP 3-09, conforme cita o panfleto do Comando de Adestramento e 

Doutrina dos EUA (TRADOC) (UNITED STATES OF AMERICA, 2017, p. 8 e 9): 

PRECISÃO – Os fogos devem propiciar, com um alto grau de precisão e 
confiabilidade, um efeito coordenado em um alvo específico, mediante controle, 
correção e guiamento das trajetórias dos projéteis.  
ADEQUABILIDADE – Os fogos devem ser adequados, adaptáveis e versáteis, 
com a capacidade de alcançar gradualmente os efeitos desejados, por meio de 
capacidades letais e não letais.  
SINCRONIZAÇÃO – Os fogos devem ser organizados no tempo, no espaço e 
na finalidade para produzir o efeito desejado na hora e local determinados. Nesse 
contexto, a aplicação dos meios e métodos deve estar de acordo com o plano de 
operações, para assegurar tempestivamente os efeitos letais e não letais em 
apoio à conquista dos objetivos estabelecidos pelo comandante.  
PRESTEZA – Os fogos devem ser empregados de modo a atender plena e 
prontamente, às necessidades das forças apoiadas.  
ATUAÇÃO EM REDE – Os fogos devem contar com um sistema de armas 
conectado, que favoreça o comando e controle, permitindo uma rápida busca, 
seleção e engajamento de alvos de acordo com a intenção do comandante 
(BRASIL, 2015c, p. 2-5). 

Ainda conforme este manual, os fogos devem ter a capacidade de operação 

sob quaisquer condições meteorológicas, com precisão, flexibilidade de emprego 

(com apoio em 360º, capaz de cobrir toda a área dentro de seu alcance útil), aplicados 

de maneira conjunta com vistas aos resultados mais eficientes e que assegurem a 

consciência situacional e a proteção ao fratricídio e, por último, integrados e 

coordenados com a utilização do espaço aéreo54. 

Os fogos se classificam quanto aos seus aspectos táticos e técnicos. O manual 

da FC Fogos elenca uma série de classificações (2015, p. 2-10 à 2-14), de acordo 

com cada situação de emprego. A figura 2 ilustra bem essa classificação. 

                                            
54 Ibid., p. 2-5 e 2-6. 
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FIGURA 2 – Classificação dos fogos quanto aos aspectos táticos e técnicos 
Fonte: Brasil, 2015c, p. 2-11 e 2-12 

No que se refere ao foco deste estudo, pode-se destacar, quanto ao aspecto 

técnico da forma, o tiro por peça, característico dos morteiros do Pel C Mec. O manual 

EB70-MC-10.346 – Planejamento e Coordenação de Fogos, reeditado em 2017, 

define que o tiro por peça “são aqueles fogos executados por uma única peça sobre 

determinado alvo”, com a finalidade de buscar, geralmente, efeitos de sinalização, 

iluminação, inquietação, ou no emprego de munições inteligentes, descartando, no caso 

do morteiro, o efeito de destruição, característico do fogo direto (BRASIL, 2017a, p. 2-7 e 

2-8). 

Fogos de inquietação – fogos de menor intensidade, normalmente de cadência 
intermitente, executados em período de relativa calma para causar baixas, 
perturbar o descanso do inimigo, abater-lhe o moral e dificultar-lhe os 
movimentos [...] 
Fogos de sinalização – assinalam objetivos ou pontos no terreno para a 
localização, identificação ou balizamento. São desencadeados mediante a 
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realização de disparos por peça, utilizando munições fumígenas, explosivas ou 
de iluminação sobre o ponto que se deseja assinalar [...] 
Fogos de iluminação – facilitam a observação, a condução de fogos indiretos, 
a execução de fogos diretos, o movimento ou outras atividades noturnas das 
unidades. São utilizadas granadas iluminativas lançadas por obuseiros, 
morteiros ou carros de combate (BRASIL, 2017a, p. 2-8 e 2-9). 

Para bem cumprir suas missões, “os sistemas de apoio de fogo são 

estruturados para um trabalho integrado, coordenado e sincronizado entre si e com 

os elementos de manobra” (BRASIL, 2015c, p. 2-14).  

Para isso, estes sistemas devem atender a alguns princípios, além dos já 

citados e daqueles previstos para as operações: a centralização do comando e a 

descentralização da execução, visando o máximo rendimento dos meios; a 

oportunidade e continuidade do fogo, obtidas quando cada objetivo é batido no 

momento oportuno, independente das circunstâncias e características do ambiente 

operacional e da evolução do combate; a obtenção e manutenção da superioridade, 

proporcionando ao comando maior liberdade de ação; e profundidade, resguardadas 

as características e o alcance de cada armamento (BRASIL, 2015c, p. 3-1 e 3-2). 

Para a perfeita execução do apoio de fogo, é mister um judicioso planejamento 

de fogos que, segundo o manual de Planejamento e Coordenação de Fogos, é uma 

atividade que se destina a promover a busca de alvos visando à aquisição dos meios 

conforme a doutrina vigente, com o propósito de cumprir uma missão operativa com 

o máximo de segurança e rendimento (BRASIL, 2017a, p. 1-1). Este planejamento é 

influenciado por dois fatores, que corroboram com os objetos do presente estudo: 

Oportunidade de ataque ao alvo – nem sempre o objetivo será batido logo após 
a sua identificação e localização pelos meios de busca. A situação tática poderá 
determinar que um alvo seja engajado pelo fogo somente após ser constatada 
uma situação vantajosa. [...] 
Efeitos colaterais e legalidade – os efeitos provenientes do emprego de fogos 
podem gerar morte de civis, gerar escombros, atuar negativamente no moral da 
tropa e comprometer a opinião pública. Para o planejamento de fogos, devem 
ser respeitados os princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados 
(DICA) (BRASIL, 2017a, p. 2-12 e 2-13). 

Cabe ao comandante do Esqd C Mec coordenar o apoio de fogo de sua SU55, 

devendo integrar os fogos com a manobra. A célula de fogos da SU é composta pelo 

Cmt (CAF), pelo oficial de fogos da subunidade (OFSU), que pode ser um oficial 

subalterno de artilharia ou um observador avançado (OA), além dos adjuntos ao 

OFSU (Adj OFSU), que via de regra é um sargento orgânico da unidade de manobra 

                                            
55 Ibid., p. 3-13, corroborado pela nova edição do manual de Planejamento e Coordenação de Fogos 
(BRASIL, 2017a, p. 2-28). 
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especialista em morteiros. Além destes militares, podem ainda compor esta célula um 

representante do fogo aéreo, um para o fogo naval, dentre outros, tais como guias 

aéreos avançados (GAA) e observadores de tiro naval (OBTINA) (BRASIL, 2017a, 2-

28).  

As atribuições da célula de fogos da SU  

 
QUADRO 7 – Atribuições da célula de fogos da SU 
Fonte: Brasil, 2017a, p. A-1 

A coordenação de fogos é um “processo contínuo, que tem por objetivo a 

aplicação com segurança do esforço apropriado do apoio de fogo, no momento 

oportuno, para a obtenção dos efeitos desejados sobre os alvos”, englobando a busca 

de alvos, as medidas de coordenação do apoio de fogo, o apoio de fogo propriamente 

dito, as medidas contra ameaças aéreas e balísticas, a interdição das capacidades do 

inimigo, os ataques estratégicos e a avaliação de danos de ataque (BRASIL, 2017a, 

p. 1-2). 
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Para uma adequada coordenação, o manual da Função de Combate Fogos 

destaca alguns princípios56 que devem ser seguidos: 

Perfeita compreensão da intenção do comandante – A intenção do 
comandante irá nortear os esforços e os planejamentos do emprego dos fogos. 
Sua perfeita compreensão irá assegurar um emprego eficiente dos meios 
existentes. 
Considerar todos os meios disponíveis – As possibilidades e limitações de 
todos os meios devem ser avaliadas, a fim de possibilitar seu emprego eficiente 
e coordenado. Medidas devem ser tomadas para permitir a atuação simultânea 
e complementar de todos os meios, assegurando o aumento da capacidade de 
combate da força.  
Fornecer o tipo de apoio de fogo solicitado – O elemento que solicita o apoio 
de fogo tem melhores condições que o órgão de coordenação para julgar o tipo 
de apoio adequado. Embora as condicionantes (disponibilidade de munição, 
segurança e outros) nem sempre permitam atender à solicitação, esta deve ser 
considerada para a determinação do tipo de apoio de fogo a ser prestado.  
Utilizar o meio mais eficaz – O meio designado ou solicitado para executar o 
apoio de fogo deve ser o mais eficaz e com tempo de reação adequado para 
atacar o alvo.  
Utilizar os meios do menor escalão capaz de executar o apoio de fogo – O 
apoio de fogo solicitado deve ser executado pelo menor escalão que disponha 
dos meios necessários. Quando um determinado escalão não dispõe de meios 
adequados, solicita o apoio aos escalões superiores. 
Coordenar com rapidez – Procedimentos devem ser estabelecidos com o 
propósito de executar a coordenação, no menor tempo possível, por ocasião do 
ataque a um alvo. 
Proporcionar segurança às tropas amigas, aeronaves, embarcações e 
instalações – Medidas de coordenação do apoio de fogo e do espaço aéreo 
devem ser previstas em cada escalão a fim de assegurar proteção a pessoal, 
material e instalações.  
Utilizar um sistema comum de designação de alvos – Todos os órgãos de 
apoio de fogo da força devem ter condições de identificar um alvo através [sic] 
de sua designação. Para que isso seja possível, é necessário que seja 
estabelecido um sistema comum e padronizado de designação.  
Evitar duplicações desnecessárias – Dois ou mais meios de apoio de fogo não 
devem ser empregados contra um mesmo alvo por representar desperdício, 
além da possibilidade de ocasionar um efeito maior que o desejado.  
Coordenar em todos os escalões – O apoio de fogo é coordenado em cada 
escalão até o grau exigido pela missão. A ação final é cumprida no menor 
escalão que possa efetuar completa coordenação do apoio de fogo. 

 

3.1.5.2 A função de combate Comando e Controle (C²) 

 

Na Era do Conhecimento em que a F Ter está inserida nos dias de hoje, as 

informações desempenham um papel fundamental para o sucesso no Campo de 

Batalha (FERREIRA, B., 2012, p. 6). Este autor destaca uma das mais célebres frases 

de Sun Tzu: “conhece o inimigo e conhece-te a ti próprio; em centenas de batalhas 

nunca estarás em perigo”. 

                                            
56 BRASIL, 2015c, p. 3-7 e 3-8. 



75 
 

O prefácio do manual de campanha EB20-MC-10.205 “Comando e Controle” 

(2015b) reforça alguns conceitos mencionados anteriormente, dando uma noção da 

importância desta função de combate: 

Os combates modernos têm se caracterizado pelo uso maciço de tecnologia, 
pela presença de civis e da mídia no ambiente operacional, pelo emprego de 
estruturas de combate com maior proteção coletiva, velocidade e letalidade 
seletiva, pela utilização de aeronaves remotamente pilotadas e pela capacidade 
de operar no espaço cibernético. O Comando e Controle (C²) é uma expressão 
variável que tem evoluído ao longo do tempo e que compreende não só a 
atuação do comandante e de seu EM, em todos os níveis, mas também o sistema 
de comando e controle que lhe dá suporte. Esse conceito destaca o fato de que 
a ação do comando não termina com a decisão, mas se estende ao 
acompanhamento das ações, de acordo com o velho princípio de que comandar 
não é o suficiente, é necessário verificar o cumprimento da ordem (BRASIL, 
2015b, prefácio).  

As operações no amplo espectro têm exigido que os comandantes, em todos 

os níveis, tomem decisões acertadas que potencializem a sinergia das forças.  “Nesse 

sentido, a atividade de Comando e Controle (C²) é fundamental para o êxito das 

operações militares”57. 

Brito (201058, apud FERREIRA, B, 2012, p. 7) descreve que os novos sistemas 

de C² possibilitam o acesso à informação de forma mais acelerada e melhorada por 

parte de todas as unidades no terreno. Segundo o autor, tal informação, quando 

recebida em tempo real e amplamente compartilhada com quem de direito, confere 

“maior flexibilidade, descentralização, capacidade de iniciativa e de decisão, 

originando o aumento do ritmo das operações, maior e mais precisa capacidade de 

resposta, com menos riscos para as forças amigas”. 

O C², conforme seu manual de campanha, abrange três componentes 

imprescindíveis e interdependentes: a autoridade, legitimamente investida; o processo 

decisório; e a estrutura (pessoal, instalações, equipamentos e tecnologias) necessária 

para a atividade de C² (BRASIL, 2015b, p. 2-1). 

Para o perfeito funcionamento desta FC, a DMT definiu alguns princípios 

básicos que deverão balizar o planejamento e a atividade de C², os quais poderão 

receber maior ou menor importância pelo comando, de acordo com a situação 

operacional59.  

                                            
57 Ibid., p. 1-1, grifo nosso. 

58 BRITO, Luis Vila de. A evolução tecnológica militar na Era da Informação. Revista Militar, Lisboa, 
n. 2496, jan. 2010. 

59 Ibid., p. 2-2. 
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O primeiro princípio refere-se à unidade de comando, a qual compreende os 

seguintes aspectos básicos: uma cadeia de comando bem definida; um sistema de 

comunicações seguro e confiável; uma doutrina operativa bem compreendida; 

adestramento voltado à produção de padrões de eficiência, à obtenção de moral 

elevado e unidade de esforços espontânea; acompanhamento das ações; e, por fim, 

a premissa de que, em um dado escalão, as ordens devem emanar de um único 

comandante54. 

O princípio da simplicidade dita que os sistemas de C² muito complexos são 

mais vulneráveis às falhas e difíceis de operar, e que estes devem evidenciar o 

emprego racional dos meios, além de permitir uma rápida transição dentre as facetas 

do espectro dos conflitos60. 

O próximo princípio destacado pelo manual de C² é o da segurança, que 

“consiste em negar ou dificultar o acesso não autorizado às informações das forças 

amigas, restringindo a liberdade de ação do oponente” 55. 

A flexibilidade do C² refere-se à capacidade dos sistemas em serem 

reconfigurados, adaptando sua organização e suas funcionalidades, de modo a 

responder prontamente a uma mudança de ambiente55. 

O princípio da confiabilidade explica-se por si só, caracterizado pelas 

demonstrações de resiliência e de manutenção da eficácia frente a atividades de 

desestabilização dos sistemas causados pelo ambiente operacional, por danos 

internos ou por casos fortuitos (BRASIL, 2015b, p. 2-1). 

Prosseguindo, o princípio da continuidade define que os sistemas de C² devem 

operar de maneira ininterrupta, graças à adequada dotação de pessoal e material em 

todos os escalões61.  

Por fim, os últimos três princípios, rapidez, amplitude e integração, completam 

o arcabouço de pressupostos que devem nortear o C², de modo a garantir rapidez ao 

processo decisório, estendido por toda a área de atuação dos comandos operativos, 

e integrados com os escalões superiores e subordinados56. 

 

 

 

                                            
60 Ibid., p. 2-3. 

61 Ibid., p. 2-4. 
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3.1.6 O Direito Internacional dos Conflitos Armados 

 

Segundo o Manual de Emprego do Direito Internacional dos Conflitos Armados 

(DICA), “as constantes transformações do mundo conduzem análises das fronteiras 

internacionais sob novas e diferentes óticas de integração política, social, cultural, 

econômica e de defesa, acarretando alterações no padrão de relacionamento dos 

povos”. Neste contexto, o Direito Internacional se destaca como uma ferramenta que 

visa regulamentar o comportamento, seja em tempo de paz ou de guerra (BRASIL, 

2011d, p. 11). 

[...] face ao aumento crescente da violência nos campos de batalha, a sociedade 
internacional, visando a mitigar as atrocidades da guerra, estabeleceu limites aos 
procedimentos a serem utilizados nos conflitos, tendo como sua essência a 
primazia do ser humano (SANTOS; DOMINGUES, 2009, p. 58) 

Também conhecido por Direito Internacional Humanitário (DIH), este ramo do 

direito é definido por Jardim (2006, p. 1462, apud GRALA, 2013, p. 40) como: 

[...] um corpo de normas internacionais, de origem convencional ou 
consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado nos conflitos 
armados, internacionais ou não internacionais, que limita o direito das partes em 
conflito a escolher livremente os métodos e os meios utilizados na guerra, ou que 
protege as pessoas e os bens afetados, ou que podem estar afetados pelo 
conflito.  

A definição acima é baseada na de Christophe Swinarski63 (1996), constante 

do Manual de Emprego do DICA das Forças Armadas. Considerando o atual modelo, 

o DICA surgiu nos idos de 1864, ano em que se celebrou a primeira Convenção de 

Genebra. Contudo, verifica-se que, desde tempos remotos, já existiam regras que 

versavam sobre os métodos e os meios para condução das hostilidades (BRASIL, 

2011d, p. 13).  

Sun Tzu, em seu manual “A Arte da Guerra”, já apontava alguns rudimentos do 

DIH, como se pode verificar nesta passagem: 

Na prática da arte da guerra, a melhor coisa de todas é tomar o país inimigo por 
inteiro e intacto; danificar e destruir não é muito bom. Assim, também, é melhor 
capturar um regimento, um destacamento ou uma companhia inteiros do que 
aniquilá-los (TZU, 2005, p. 39).  

Um dos principais responsáveis pelo surgimento das regras que hoje compõem 

o DICA foi o empresário suíço Henri Dunant. Durante uma viagem de negócios ao 

                                            
62 JARDIM, Tarciso Dal Maso. O Brasil e o direito internacional dos conflitos armados. Tomo I. 
Porto Alegre: Sergio Antonio Fabris Editor, 2006. 

63 SWINARSKI, Christophe. Introdução ao direito internacional humanitário. Brasília: CICV, 1996. 
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norte da Itália, ele testemunhou a Batalha de Solferino, ocorrida entre piemonteses e 

franceses contra austríacos, cujo saldo atingiu cifras próximas das 40.000 vítimas, 

mortas ou feridas. Após seu retorno para Genebra, Dunant escreveu um livro intitulado 

“Lembranças de Solferino”, enviando cópias para diversos chefes de Estado, visando 

sensibilizá-los (GUERRA64, 2011, apud GRALA, 2013, p.15). Dunant obteve êxito em 

sua empreitada e, em 1863, foi fundado o movimento da Cruz Vermelha65. 

A partir da obra de Henry Dunant, [...] firmou-se a convicção de que a guerra só 
permite, no tocante ao ser humano, comportamentos compatíveis com a própria 
dignidade, especialmente quando ele já não tem participação ativa nos conflitos, 
ou seja, quando não é considerado combatente (BRASIL, 2011d, p. 14).  

Em estudo realizado por Hobsbawn (200766, apud FETT, 2013, p. 17), verifica-

se que, a partir da década de 1960, houve um aumento no número de conflitos 

armados de natureza não-internacional, em virtude do declínio dos conflitos armados 

internacionais. Segundo Fett (2013), a consequência disto “é o aumento da 

vulnerabilidade de civis que, em muitos casos, passaram a se tornar alvos deliberados 

de ataques em virtude da dificuldade de distingui-los em meio às forças beligerantes”. 

Cabe ressaltar a diferença entre Direitos Humanos e DICA. Segundo o Manual 

de Emprego do DICA (2001d, p. 14), enquanto o primeiro conceito refere-se à “tutela 

dos direitos fundamentais dos indivíduos perante o Estado”, o segundo é afeto à 

relação entre Estados, aplicando-se somente por ocasião de um conflito armado. 

“Contudo, o fundamento de ambos é o mesmo: o respeito à integridade física e moral da 

pessoa” (ibidem).  

Rover (200567, apud GRALA, 2013, p. 32) relaciona a conceituação deste direito 

com o que se entende no mundo como a função de uma Força Armada: 

Sua principal função é, na verdade, prevenir a guerra através [sic] da dissuasão. 
Porém, se a guerra acontecer, seu dever é manter o conflito sob controle e evitar 
seu recrudescimento. Nenhum conflito armado pode ser humanitário. Na melhor 
das hipóteses, um conflito armado pode ser gerido racionalmente ou, em outras 
palavras, profissionalmente, respeitando-se os princípios táticos dentro do 
arcabouço do direito de guerra. O respeito pelo direito de guerra e suas normas 

                                            
64 GUERRA, Sidney. Direito internacional dos direitos humanos. São Paulo: Editora Saraiva, 
2011. 

65 Ibid., p. 16. 

66 HOBSBAWM, E. Globalização, Democracia e Terrorismo. São Paulo: Companhia das Letras, 5ª 
ed, 2007, p.23. 

67 ROVER, C. Para servir e proteger – direitos humanos e direito internacional humanitário para 
forças policiais e de segurança – manual para instrutores. 4.ed. Genebra: CICV, 2005. 
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não é só um ditame do bom senso, mas sim a ferramenta mais importante ao 
alcance do comandante para evitar o caos.  

Grala (2013, p. 41) cita Swinarski68 (1996, p. 5), a fim de definir a finalidade 

primordial do DICA: “Tentar fazer ouvir a voz da razão em situações em que as armas 

obscurecem a consciência dos homens e lembrar-lhes de que um ser humano, 

inclusive o inimigo, continua sendo uma pessoa digna de respeito e compaixão”. O 

manual de emprego do DICA complementa esta definição, apontando que este ramo 

do Direito consiste em limitar e aliviar, ao máximo, as calamidades da guerra, 

buscando conciliar as necessidades militares com as exigências impostas pelos 

princípios de caráter humanitário. 

De modo a cumprir esta finalidade, o manual de DMT, alinhado com o manual 

de emprego do DICA no âmbito das Forças Armadas, define alguns princípios básicos 

que devem nortear a aplicação desse ramo do direito: distinção, limitação, 

proporcionalidade, necessidade militar e humanidade (BRASIL, 2014, p. 4-3): 

a) Distinção – distinguir os combatentes e não combatentes. Os não 
combatentes são protegidos contra os ataques. Também, distinguir bens de 
caráter civil e objetivos militares. Os bens de caráter civil não devem ser objetos 
de ataques ou represálias. 
b) Limitação – o direito das Partes beligerantes na escolha dos meios para causar 
danos ao inimigo não é ilimitado, sendo imperiosa a exclusão de meios e 
métodos que levem ao sofrimento desnecessário e a danos supérfluos. 
c) Proporcionalidade – a utilização dos meios e métodos de guerra deve ser 
proporcional à vantagem militar concreta e direta. Nenhum alvo, mesmo que 
militar, deve ser atacado se os prejuízos e sofrimento forem maiores que os 
ganhos militares que se espera da ação. 
d) Necessidade Militar – em todo conflito armado, o uso da força deve 
corresponder à vantagem militar que se pretende obter. As necessidades 
militares não justificam condutas desumanas, tampouco atividades que sejam 
proibidas pelo DICA. 
e) Humanidade – o princípio da humanidade proíbe que se provoque sofrimento 
às pessoas e destruição de propriedades, se tais atos não forem necessários 
para obrigar o inimigo a se render. Por isso, são proibidos ataques 
exclusivamente contra civis, o que não impede que, ocasionalmente, algumas 
vítimas civis sofram danos; mas todas as precauções devem ser tomadas para 
mitigá-los (BRASIL, 2011d, p. 14 e 15). 

Segundo Solis (2010, p. 13169, apud FETT, 2013, p. 21), a distinção “é o 

conceito mais significativo e importante dentro do campo de batalha, pois sob 

nenhuma circunstância a necessidade militar pode justificar a inobservância do dever 

de distinguir”. 

                                            
68 Op. cit., nota 64. 

69 SOLIS, G. D. The law of armed conflicts – international humanitarian law in war. New York: 
Cambridge University Press, 2010, p. 131. 
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Em suma, entende-se que o DICA tem por objetivo principal restringir os meios 

de combate, proibindo o uso de certas armas, protegendo aqueles que não estão 

participando das hostilidades (GRALA, 2013, p. 45). 

Com base nestes dois objetivos, divide-se o DICA em duas vertentes principais 

de atuação: o Direito de Genebra e o Direito de Haia70. O primeiro visa salvaguardar 

e proteger as vítimas dos conflitos armados e é constituído pelas quatro Convenções 

de Genebra, de 12 de agosto de 1949, e pelos dois protocolos adicionais à estas 

convenções. Já o Direito de Haia “estabelece os direitos e deveres dos beligerantes 

durante a condução de operações militares, impondo limitações aos meios utilizados para 

provocar danos aos inimigos” e está descrito nas Convenções de Haia, de 1899, e em 

uma série de acordos internacionais que proíbem ou regulam a utilização de armas 

(BRASIL, 2011d, p. 16). 

Alguns autores citam outras duas vertentes: o Direito de Nova York, 

consubstanciado pelas regras que versam sobre Direito Humanitário produzidas pela 

Organização das Nações Unidas (ONU) (GRALA, 2013, p. 45); e uma mais recente, 

conhecida como Direito de Roma, que visa punir os indivíduos que violam as normas 

do DICA (RICOBOM71, 2010, apud GRALA, 2013, p. 46). 

O Estado Brasileiro possui significativa predisposição para acatar as normas 

do Direito Internacional, ratificando ou aderindo a cerca de cinquenta tratados 

multilaterais que visam proteger pessoas e bens, além de proibir o uso e a proliferação 

de armas de destruição em massa (BRASIL, 2011d, p. 17).  

Santos e Domingues (2009, p. 74) ressaltam a importância do DICA, 

destacando que este ramo do direito “deve ser analisado a fim de verificar seus reflexos 

como um dos fatores não-militares que interagem de modo marcante no combate 

moderno”. 

 

3.1.6.1 O apoio de fogo sob a ótica do DICA 

 

Segundo Santos e Domingues (2009, p. 64), a doutrina norte-americana deixa 

claro que “os meios de apoio de fogo são indispensáveis ao êxito das operações das 

                                            
70 Ibid., p. 45. 

71 RICOBOM, Gisele. Intervenção humanitária: a guerra em nome dos direitos humanos. Belo 
Horizonte: Editora Forum, 2010. 
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armas bases, sendo necessário, no entanto, uma judiciosa análise de alvos e 

coordenação dos fogos desencadeados”. 

Retomando os conceitos já abordados, particularmente, sobre o ambiente 

operacional, os autores (2009, p. 57 e 58) ressaltam que “o controle de grandes áreas 

urbanas constitui-se em uma questão estratégica para a consecução dos objetivos 

táticos e operacionais”, tendo em vista que estes ambientes se caracterizam por ser 

o “epicentro social, político, econômico e cultural de uma região”. 

Nesse contexto, face à complexidade multidimensional do teatro de operações 
urbano, os meios de apoio de fogo deverão considerar a formação de 
escombros, a danificação de infraestruturas civis, a ocorrência de danos 
colaterais, a possibilidade de contaminação por materiais perigosos, as 
consequências sobre a população e os efeitos causados pelas munições, 
durante a avaliação operacional (SANTOS; DOMINGUES, 2009, p. 58).  

Com a tendência de se combater cada vez mais inserido nos cenários urbanos, 

avulta-se a análise do emprego de forças em combate alinhado com as necessidades 

impostas pelo teatro de operações urbanos e pelas limitações legais72. 

O conflito assimétrico também é assimétrico quanto à aplicação do Direito 
Internacional Humanitário. Se hoje, graças ao poder crescente da mídia e da 
opinião pública, os exércitos regulares são impelidos a se subordinarem 
incondicionalmente às normas legais da guerra, forças irregulares não se 
sujeitam a nenhum tipo de restrição jurídica e, ainda, exploram habilmente esse 
fato a seu favor, gozando de maior liberdade de ação e aproveitando as 
oportunidades de propaganda oferecidas pelas unidades regulares, quando 
estas violam a lei da guerra ou fazem uso desproporcional da força, vitimando 
civis inocentes. A opinião pública, de um modo geral, mostra-se menos tolerante 
com as forças convencionais que infringem as normas humanitárias dos conflitos 
armados do que com os crimes bárbaros perpetrados por guerrilheiros e 
terroristas (VISACRO73, 2009, apud RODRIGUES, 2009, p. 99).  

De acordo com Castells (200874, apud GRALA, 2013, p. 33), atualmente, as 

pessoas recebem informações que irão formar sua opinião política, essencialmente, 

por intermédio da mídia, sobretudo a mídia televisiva, em virtude de esta ser a fonte 

de maior credibilidade existente. 

No cerne deste combate contemporâneo, surge uma figura conhecida por 

“Cabo Estratégico”. Grala (2013, p. 133) afirma que “suas atitudes representam o 

esforço do Exército, do qual faz parte, para cumprir sua missão”, e que este “Cabo 

Estratégico” poderá comprometer toda uma operação caso cometa algum ato que vá de 

                                            
72 Ibid., p. 59. 

73 Op. cit., nota 29. 

74 CASTELLS, Manuel. O poder da identidade. Tradução de Klauss Brandini Gerhardt. 6. ed. São 
Paulo: Paz e Terra, 2008. 
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encontro à ética militar e às normas do DICA, reduzindo o apoio da população, essencial 

no combate do século XXI. “Relegar o DICA a um plano secundário é uma conduta 

temerária que poderá se revelar desastrosa no combate moderno” (SANTOS; 

DOMINGUES, 2009, p. 75). 

“O combate assimétrico e/ou século XXI exige a descentralização das ações, 

embora mantenha o planejamento e a decisão centralizados” (GRALA, 2013, p. 150). 

Com base nesta informação, entende-se que os conceitos do DICA devem ser, cada vez 

mais, difundidos aos mais baixos escalões. O manual de emprego do DICA nas Forças 

Armadas (2011d, p. 35) destaca que: 

A difusão e o estudo do DICA, que caracterizam o ensino, constituem-se em 
fatores primários para que as operações militares ocorram em consonância com 
esse ramo do Direito. Será a partir do ensino que os militares e civis tomarão 
conhecimento e adquirirão condições de aplicá-lo.  

Todavia, Santos e Domingues (2009, p. 75) apontam que, segundo um 

questionário aplicado, 73,49% dos oficiais afirmaram que tiveram o primeiro contato 

com o DICA apenas no curso de aperfeiçoamento, levando a crer que a estrutura de 

estudo do DICA no âmbito do EB “é incipiente e de pouca ênfase”. 

Os autores (2009, p. 67) destacam que o Exército dos Estados Unidos 

desenvolve um programa de treinamento compulsório, com instruções em quatro 

áreas-chave, abordando as leis de guerra e a lei internacional humanitária; as 

políticas, objetivos e diretrizes governamentais para os direitos humanos; as 

responsabilidades dos militares em apoiar estas políticas; e os procedimentos para 

relatar violações. “Tal treinamento pré-embarque é complementado por um Cartão de 

Ordens Permanentes sobre DIH, para consulta rápida, o qual todos os militares são 

obrigados a conduzir consigo em tempo integral”. 

Quanto ao emprego efetivo dos meios de apoio de fogo em combate urbano, 

Santos e Domingues (2009, p. 79 e 80) analisaram as doutrinas e experiências dos 

exércitos norte-americano e russo, permitindo verificar em termos táticos o seguinte:  

1. Os meios de apoio de fogo são indispensáveis ao êxito das operações das 
armas bases, sendo necessária uma judiciosa análise de alvos e coordenação 
dos fogos;  
2. As missões táticas da artilharia deverão manter a máxima centralização 
possível durante as fases iniciais da ofensiva, o que flexibilizará o 
emassamento e o rápido desencadeamento dos fogos; 
3. Os EUA têm empregado o fracionamento das baterias de tiro, diante da 
limitação para o desdobramento e da necessidade de se apoiar as pequenas 
frações;  
4. Os meios autopropulsados são os mais aptos às operações urbanas, devendo 
empregar espoletas comum, retardo e VT, munições alto-explosivas, concreto-
penetrantes, inteligentes e químicas (fumígenas, iluminativas e incendiárias); 
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5. É necessário o emprego de munições não-letais, principalmente de gás 
tranquilizante, pois as munições fumígenas de fósforo branco, amplamente 
utilizadas pelos russos, foram capazes de encobrir o movimento de tropas, e de 
auxiliar a retirar o inimigo das trincheiras; 
6. Os alvos altamente fugazes, a presença de infraestruturas e a população civil 
obrigam a realização de tiros precisos, sugerindo o emprego de técnicas de 
tiro de precisão, pranchetas de tiro precisas, munições inteligentes, 
munições não-letais, rigorosa coordenação de fogos, observância às 
regras de engajamento e condução de fogos pelos escalões mais baixos e 
por observadores de qualquer arma; e 
7. As correções do tiro em áreas urbanas são muito pequenas, sendo 
frequentemente menores que o mínimo doutrinário, implicando em uma 
necessária utilização de centrais de tiro informatizadas e adestramento dos 
observadores e das guarnições das peças (grifo nosso).  

A precisão citada, segundo Schmitt (2005, p. 445), geralmente é caracterizada 

de forma errada como a capacidade de um armamento em atingir precisamente um 

alvo. Para o autor, esta habilidade não é a precisão, mas sim a exatidão, a qual é um 

elemento chave para a precisão. Segundo o autor, precisão é a: 

[...] habilidade de Forças Conjuntas em localizar, vigiar, discernir e rastrear 
objetivos ou alvos; selecionar, organizar e utilizar os sistemas corretamente; 
gerar os efeitos desejados; acessar os resultados obtidos; e reengajar com 
velocidade decisiva, no momento certo, quando solicitado, dentro do amplo 
espectro das operações militares (tradução do autor). 

No entanto, para o autor, um ataque preciso exige mais do que simplesmente 

possuir adequados sistemas de armas75. Um robusto sistema de comando, controle, 

comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento76 pode ser 

determinante para o sucesso no emprego deste armamento (SCHMITT, 2005, p. 446).  

A análise de alvos inimigos deve ser realizada segundo critérios ligados à 

necessidade militar, vislumbrando atingir uma vantagem militar, de acordo com os 

princípios do DICA já mencionados. Para tal, o comando “deverá informar-se de todos 

os aspectos dos possíveis alvos a serem atingidos e, também, todas as circunstâncias 

que os envolvam”. Isto visa reduzir ao máximo a possibilidade de ocorrência de danos 

colaterais (BRASIL, 2011d, p. 29). 

Henriques propôs em seu trabalho uma metodologia de análise de alvos da 

artilharia de campanha, sob a ótica do DICA que, posteriormente, veio a integrar o 

Manual de Campanha de Planejamento e Coordenação de Fogos (2017a, p. 4-28). 

                                            
75 Um sistema de armas é a “combinação de um ou mais armas com todos seus equipamentos, 
materiais, serviços, pessoal e meios requeridos para uma autossuficiência (SCHMITT, 2005, p. 446, 
tradução do autor). 

76 Acrônimo C4ISR: command, control, communications, computers, intelligence, surveillance, and 
reconnaissance. 
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Segundo o autor (2016, p. 28), a análise proposta tem início com o estudo das 

características do alvo localizado e do seu entorno. Em seguida (ou ao mesmo tempo), 

decide-se quanto à necessidade ou não de engajar este alvo segundo sua importância 

militar, e quanto à possibilidade de atacá-lo, conforme as normas do DICA, restrições 

de comando e regras de engajamento. Após esta fase, independente das restrições 

existentes, determina-se os efeitos desejados e a melhor oportunidade para o ataque 

(decisão provisória). Por último, verifica-se o meio e o método de engajamento, 

corroborando ou não a decisão provisória. No caso da inexistência de meios capazes 

de obter os efeitos desejados na oportunidade selecionada, ou caso haja o risco de 

danos colaterais inaceitáveis, esta decisão deverá ser revista, ou o alvo deverá ser 

informado ao escalão superior, para que este tome as medidas cabíveis. 

Resguardadas as diferenças do emprego da artilharia de campanha com o dos 

morteiros dos Esqd C Mec, é possível extrair algumas importantes lições de sua 

análise, traçando um paralelo com a atuação do Cmt Esqd como coordenador do 

apoio de fogo da SU. A figura 3 ilustra a referida metodologia. 

As características do alvo, segundo o manual de Planejamento e Coordenação 

de Fogos, dizem respeito à natureza do próprio alvo e sua localização (BRASIL, 

2017a, p. 4-29). As principais características a serem examinadas quanto à natureza 

do alvo são as seguintes: 

a) DESCRIÇÃO – é a especificação do que constitui o alvo, a partir do 
detalhamento do pessoal, do material, das atividades, dos acidentes do terreno 
etc. Esse fator é de fundamental importância para a identificação positiva do alvo, 
ou seja, sua determinação como um objetivo militar; 
b) DISPOSIÇÃO ESPACIAL – trata-se do conhecimento das dimensões e da 
forma do alvo, essenciais para o correto entendimento de sua distribuição no 
terreno. Essas características se somarão à localização do seu ponto 
central(geralmente base para a localização do alvo) para que seja possível 
determinar os limites da área ocupada. Tal procedimento se torna facilitado pelo 
uso de imagens ou representações gráficas; 
c) VULNERABILIDADE – é verificada com a análise dos seguintes fatores: tipo 
e material das construções e fortificações; densidade, distribuição e atitude das 
pessoas (tropas e civis) e do material na área do alvo; disciplina e moral do 
inimigo e da população; e terreno e meio ambiente; e 
d) CAPACIDADE DE RECUPERAÇÃO – compreende tanto a estimativa da 
capacidade de o inimigo reparar ou substituir o alvo depois de batido e o tempo 
necessário para isso como a de recuperar elementos atingidos acidentalmente 
pelos efeitos dos fogos (BRASIL, 2017a, p. 4-29). 
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FIGURA 3 – Metodologia de análise de alvos 
Fonte: Henriques, 2016, p. 29 
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Já no que tange à análise da localização do alvo, consideram-se os aspectos 

abaixo assinalados: 

a) MEDIDAS DE COORDENAÇÃO DE APOIO DE FOGO – o estabelecimento 
dessas medidas visa a facilitar o desenvolvimento da operação ou proporcionar 
segurança a elementos presentes no campo de batalha, seja autorizando ações 
em determinados espaços sem necessidade de coordenação adicional, seja 
obrigando a obtenção de autorizações para engajamento, caso não se atenda a 
certos critérios; 
b) TROPAS AMIGAS – as tropas presentes na área do alvo devem ter a sua 
situação confirmada antes do engajamento. Conforme a situação, pode ser 
necessário estabelecer uma margem de segurança para a execução dos tiros 
nas proximidades dessa tropa, em função: do meio empregado (F Ae, Av Ex,Art 
Fgt etc.); do tipo de arma (efeitos das munições, raio de ação); da imprecisão do 
tiro esperada (fruto do tipo de trajetória; alcance do disparo, influência das 
condições meteorológicas); da natureza do terreno (cobertura proporcionada); e 
da atitude da tropa (movimento, dispersão etc); 
c) LIMITES DAS ZONAS DE AÇÃO – os limites definem áreas de 
responsabilidade que implicam a coordenação dos fogos. Alvos fora dos limites 
da Z Aç do elemento que solicitou a missão de tiro devem ter seu engajamento 
coordenado com o responsável pela Z Aç, a não ser que haja medida de 
coordenação permissiva vigente na região onde se vai atirar; 
d) ELEMENTOS PROTEGIDOS – a proximidade do alvo em relação a 
elementos protegidos dos efeitos dos fogos, seja por instruções do comando, 
seja por normas do DICA, deve ser analisada com vistas à determinação da 
possibilidade de ocorrência de danos colaterais do engajamento. São defendidas 
pelo comando as seguintes estruturas estratégicas: pontes ou antenas de 
telecomunicações. São elementos protegidos pelo DICA: as pessoas e os bens 
civis; os monumentos históricos, as obras de arte ou lugares de culto que 
constituam patrimônio cultural ou espiritual dos povos; as instalações especiais 
(represas, usinas nucleares); e as unidades sanitárias ou de defesa civil; e 
e) ALVOS AUXILIARES OU CONCENTRAÇÕES ANTERIORES – a existência 
de uma referência para o tiro próximo à posição do alvo facilita as correções 
(BRASIL, 2017a, p. 4-29 e 4-30). 

Fica evidente a necessidade de um trabalho efetivo da célula de fogos no 

trabalho de planejamento e coordenação dos fogos, além da exigência de 

coordenação e controle para o emprego de fogos indiretos. 

Ferreira, R. (2012, p. 2) assinala que as armas de letalidade reduzida, 

empregadas em complemento aos armamentos tradicionais, são ferramentas 

importantes para mitigar eventuais efeitos colaterais. Segundo o autor, algumas 

nações, como os Estados Unidos da América, Reino Unido, Canadá e Israel, têm 

investido significativamente nesse tipo tecnologia, como forma de enfrentar as novas 

realidades das operações militares”77. Santos e Domingues (2009, p. 57) já apontavam 

para esta tendência. Segundo estes pesquisadores, “a História relata que a utilização de 

munições especiais em conflitos mostrou-se de capital importância, pois proporcionou 

melhores condições de combate aos exércitos possuidores desses meios”. 

                                            
77 Ibid., p. 7. 
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Garner e Lyon (2002, p. 1), em um estudo de viabilidade de emprego de 

munições de 81mm não-letais, destacam que “obviamente, armas e munições 

convencionais são incompatíveis com muitas dessas missões [de não guerra] em 

virtude de seus efeitos destrutivos e natureza indiscriminada”. Segundo os autores78: 

Uma munição não letal de 81mm foi desenvolvida e testada. Ela emprega dois 
paraquedas e aparentemente satisfaz os requisitos de não-letalidade. As 
especificidades de confiabilidade e as condições de uso ainda serão 
determinadas; isso pode variar substancialmente de acordo com o usuário 
(tradução do autor). 

Em um artigo para a revista Land Warfare International (LWI), Kemp (2017, p. 

32) afirma que o Exército dos EUA está em busca de uma munição de morteiro 120mm 

alto explosiva guiada (HEGM79), capaz de atingir um alvo dentro de um raio de apenas 

um metro. 

Esta tendência se observa no estudo de Schmitt. Segundo o autor, durante a 

Operação Desert Storm, em 1991, apenas 8,8% dos ataques empregaram munições 

precisas. Já na operação Allied Force, em 1999, este número alcançou um terço de 

todas as munições empregadas. Dois anos depois, durante a Operação Enduring 

Freedom, no Afeganistão, este índice chegou a 65%, aumentando para 68% durante 

a Operação Iraqi Freedom, em 2003 (SCHMITT, 2005, p. 453). 

O Tenente-Coronel Anthony Gibbs, gerente de produção do Guided Precision 

Munitions and Mortar Systems80, afirma, no artigo publicado por Kemp (2017, p. 32) 

para a revista LWI, que sistemas dessa natureza “solucionaram uma necessidade 

urgente de se possuir um morteiro capaz de responder de forma precisa em ambientes 

de combate altamente dispersos”. 

Santos e Domingues (2009, p. 66) afirmam que importantes lições podem ser 

extraídas nos ocorridos na Batalha de Fallujah, em 2004, as quais corroboram com 

outros dados já levantados. Segundo os autores: 

[...] a progressão dos elementos de choque obrigou os meios de apoio de fogo a 
moverem-se tão rapidamente quanto os observadores, e que os alvos altamente 
fugazes, a presença de infraestruturas e população civil obrigaram a realização 
de tiros precisos, sugerindo o emprego de técnicas de tiro de precisão, 
pranchetas de tiro precisas, munições inteligentes, rigorosa coordenação de 
fogos, observância às regras de engajamento e condução de fogos pelos 
escalões mais baixos e por observadores de qualquer arma. 

                                            
78 Ibid., p. 9. 

79 Acrônimo para High Explosive Guided Mortar. 

80 Munições e sistemas de morteiros guiados com precisão. 
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Contudo, o aumento da precisão no combate criou uma assimetria sem 

precedentes. Adversários dotados de baixa tecnologia, diante de forças capazes de 

rapidamente localizar, identificar corretamente e atacar precisamente, tendem a 

adotar táticas que explorem a proteção aos civis, tais como a descaracterização de 

uniformes militares (SCHMITT, 2005, p. 463).  

Segundo o manual de emprego do DICA nas Forças Armadas, “um ataque deve 

ser dirigido unicamente contra objetivos militares”, sendo eleita a direção e o momento 

do ataque, com vistas a reduzir perdas e danos ao pessoal civil e bens de natureza 

civil (BRASIL, 2011d, p. 30). 

As seguintes precauções serão observadas pelo comandante ao se preparar um 
ataque: 
a) obter informação sobre a presença de bens protegidos na área do ataque; 
b) garantir que os ataques se limitem aos objetivos militares; 
c) evitar ou reduzir os danos colaterais; e 
d) não lançar ataques que tenham a perspectiva de causar danos colaterais 
excessivos em relação à vantagem militar prevista (proporcionalidade)81. 

Reforçando esta definição, Schmitt (2005, p. 461) afirma que “o senso comum 

e a boa fé devem prevalecer”. O autor afirma, ainda, que um comandante sábio irá 

considerar o emprego das armas sob seu comando de acordo com a possível duração 

e intensidade do conflito. 

Por fim, o manual de Planejamento e Coordenação de Fogos (2017a, p. 4-33) 

mostra um fluxograma (Figura 4) que deve ser seguido no processo de decisão para 

o emprego do apoio de fogo na fase de validação do alvo, visando respeitar 

particularmente o princípio de guerra da legitimidade, de modo a mitigar todo e 

qualquer dano colateral, permitindo um emprego mais judicioso destes meios. 

                                            
81 Ibid., p. 39. 
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FIGURA 4 – Processo de validação de alvos 
Fonte: Brasil, 2017a, p. 4-33 
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3.2 O ESQUADRÃO DE CAVALARIA MECANIZADO 

 

Segundo o manual C 2-1, o Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) 

“é a subunidade tática de emprego da cavalaria mecanizada”, orgânico dos 

Regimentos de Cavalaria Mecanizados (RC Mec) e das Brigadas de Cavalaria 

Mecanizadas (Bda C Mec), de Infantaria Blindada (Inf Bld) e de Infantaria Motorizada 

(Inf Mtz), podendo, ainda, compor, dependendo das características da região, de uma 

Brigada de Infantaria de Selva (Bda Inf Sl) (BRASIL, 1999, p. 8-6). 

Ainda segundo este manual, o Esqd C Mec possui possibilidades de emprego 

em todos os tipos de operações; contudo, é especialmente apto a realizar operações 

de segurança e reconhecimento em largas frentes e a grandes profundidades, 

ligações de combate e tamponamento de brechas. Quando integrando esforços de 

uma operação ofensiva, participa de ações altamente móveis, enquanto na defensiva, 

é uma tropa mais adequada a atuar como força de fixação e nos movimentos 

retrógrados, podendo, ainda, ser empregado como elemento de economia de forças 

e nas ações dinâmicas da defesa82 (BRASIL, 1999, p. 8-2). 

Suas principais limitações, conforme as características da cavalaria 

mecanizada, são83: 

a. quanto ao inimigo 
(1) vulnerabilidade aos ataques aéreos; 
(2) vulnerável ao emprego de minas AC e obstáculos artificiais. 
b. quanto ao terreno e condições meteorológicas: 
(1) mobilidade restrita em terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos, 
cobertos e pantanosos; 
(2) necessidade de malha viária para apoiá-la; 
(3) vulnerabilidade às condições meteorológicas adversas que limitam a sua 
mobilidade, particularmente, através campo. 
c. quanto aos meios: 
(1) o ruído e a poeira prejudicam o sigilo; 
(2) necessidade de volumoso apoio logístico, particularmente, manutenção e 
suprimento classes III, V e IX. 

Considerando as características dos RC Mec, pode-se inferir que os Esqd C 

Mec orgânicos são marcados pela mobilidade, em virtude da alta velocidade em 

estradas, da possibilidade de se deslocar através campo, da boa capacidade de 

transposição de obstáculos, além do alto raio de ação de suas viaturas, sendo 

algumas delas anfíbias. Além disso, os Esqd possuem potência de fogo, graças ao 

                                            
82 Op. cit., nota 36. 

83 Ibid., p. 8-3. 
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seu armamento orgânico (canhões, morteiros, armas automáticas e mísseis anticarro) 

(BRASIL, 2002, p. 1-2, grifo nosso). 

O Esqd C Mec, enquadrado em um RC Mec, terá como principais meios de 

apoio de fogo indireto a artilharia de campanha dos Grupos 105mm orgânicos das 

Brigadas C Mec, o morteiro pesado de 120mm do Rgt e os morteiros médios de 81mm 

da própria SU, sendo os dois primeiros ligados à possibilidade do Cmt Rgt (escalão 

superior) intervir pelo fogo na manobra da SU (BRASIL, 2002, p. 3-1 e 3-2).  

Uma análise dos aspectos táticos dos fogos, constantes do manual da FC 

Fogos (2015c, p. 2-10), aponta que a artilharia em apoio terá condições, em virtude 

dos seus meios, de realizar fogos de apoio, de aprofundamento e de contrabateria. O 

morteiro pesado, por não possuir meios adequados de busca de alvos, pode não ter 

condições de realizar fogos de contrabateria (apesar de serem alvos desse tipo de 

fogo). Por último, em virtude do alcance do material de 81mm, entende-se que estes 

terão boas condições realizarem apenas os fogos de apoio, em proveito das tropas 

em contato. Os Esqd C Mec orgânicos das Brigadas de Blindadas e de Infantaria não 

possuem o apoio do Pel Mrt P. 

A logística dessas SU é encargo do seu próprio comandante, auxiliado pelo 

subcomandante do Esqd e por sua seção de comando, a qual “reúne os meios 

necessários ao exercício do comando, ao controle do pessoal e material, à execução 

da manutenção e à distribuição do suprimento para a subunidade” (BRASIL, 2002, p. 

1-8) 

Em 2013, o Comando Militar do Sul84 organizou um simpósio sobre a Cavalaria 

Mecanizada, visando discutir aspectos quando da modernização das Bda C Mec. 

Naquela ocasião, verificou-se que, neste escalão, o modelo vigente ainda era 

adequado, devendo ser mantido. Contudo, algumas considerações deveriam ser 

feitas, visando aumentar as possibilidades desta Grande Unidade. Como integrantes 

da Bda C Mec, e orgânicos dos RC Mec, cabe destacar os pontos levantados naquele 

simpósio que podem refletir no emprego dos Esqd C Mec: 

- realizar seus deslocamentos, evidenciando a mobilidade tática e, também a 
estratégica. Tais capacidades decorrem diretamente em função do nível de 
disponibilidade dos meios Bld SR e da estrutura necessária ao transporte dos 
meios SL até a A Op;  
- realizar operações de Reconhecimento e Segurança. Nesse viés, cabe 
destacar a necessidade de manter a capacidade das Bda C Mec de atuar como 

                                            
84 COMANDO MILITAR DO SUL. Relatório Final: Simpósio A Brigada de Cavalaria Mecanizada no 
Conflito Moderno. Porto Alegre, 2013. 41p. 
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F Cob, fato que exige a manutenção de uma força com diferenciado poder de 
choque, característica principal dos RCB, dotados de viaturas blindadas com 
capacidade de deslocamento em qualquer terreno, em particular no ambiente 
operacional do entorno estratégico, haja vista o tipo de solo da região;  
- executar, com eficiência, as operações de movimento, em particular a Ação 
Retardadora e a Defesa Móvel, o que reforça, além da existência dos RC Mec 
(com flexibilidade, rapidez de deslocamento e capazes de atuar em largas 
frentes), a permanência dos RCB para ações decisivas e mais contundentes;  
- atuar em largas frentes e como Elm de economia de Forças;  
- dispor de proteção QBNR, com a aquisição de novos meios;  
- atuar com armas anticarro; 
- atuar em Op continuadas, de maneira eficiente, o que passa pela aquisição de 
MEM adequados ao combate noturno; 
- possuir consciência situacional em seus diversos escalões minimizando, dessa 
forma, baixas por fratricídio e aumentando a capacidade de coordenação e 
controle dos Cmt em todos os níveis. Tal capacidade será adquirida por 
intermédio da aquisição e uso das novas tecnologias (COMANDO MILITAR DO 
SUL85, 2013, apud SILVA JÚNIOR, 2015, p. 61); 

Ainda durante o simpósio, segundo Silva Júnior (2015, p. 62), concluiu-se 

parcialmente quanto a necessidade dos elementos de combate das Bda C Mec 

possuírem meios eficientes de inteligência, vigilância e reconhecimento que 

proporcionem adequada e oportuna consciência situacional aos comandantes, por 

meio da digitalização do espaço de batalha; fluxo de comunicações preciso e 

protegido; poder de fogo apropriado, que cause danos aos meios inimigos de forma 

precisa e acurada, garantindo a letalidade seletiva; rádios eficientes e que cubram 

amplas distâncias; e armamentos de fogo direto e indireto com grande alcance de 

utilização. 

 

3.2.1 Organização 

 

Os manuais em vigor apresentam algumas divergências quanto à organização 

dos Esqd C Mec orgânicos dos RC Mec. Os mais antigos (C 2-36 e C 2-1) não citam 

a existência de uma seção de morteiros médios (Seç Mrt Me), criada a partir do 

parecer sobre a Experimentação Doutrinária ocorrida no final do século XX (BRASIL, 

2000). Desse modo, será considerada neste estudo a informação mais atual. 

Segundo o C 2-20, cada Esqd C Mec é composto de um comando, uma seção 

de comando, uma Seç Mrt Me e de três pelotões de cavalaria mecanizados (Pel C 

Mec) (BRASIL, 2002, p. 1-7). As SU isoladas, orgânicas de uma Bda, possuem um 

Pel C Ap ao invés de uma seção de comando (BRASIL, 1999, p. 8-6). 

                                            
85 Op. cit., nota 85. 
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ORGANOGRAMA 1 – Esquadrão de Cavalaria Mecanizado 
Fonte: Brasil (2002) 

O Pel C Mec é a unidade básica das forças mecanizadas, sendo a principal 

peça de manobra do Esqd C Mec. É constituído por cinco grupos: grupo de comando, 

grupo de exploradores (G Exp), seção de viaturas blindadas de reconhecimento (Seç 

VBR), grupo de combate (GC) e peça de apoio (Pç Ap). É uma fração dotada de 

grande flexibilidade, em virtude da variada gama de viaturas e armamentos de que 

dispõe (BRASIL, 2006, p. 1-12).  A Pç Ap “é o elemento de apoio de fogo indireto do 

Pel” (BRASIL, 2006, p. 1-15). Esta formação, segundo Willemberg86 (2018, p. 2), é o 

mais usual e “possibilita a flexibilidade necessária frente a um adversário desconhecido”. 

A Seç Mrt Me “é o elemento de apoio de fogo indireto à disposição do Cmt 

Esqd” (BRASIL, 2002, p. 1-8). Segundo este manual, a forma normal de emprego é a 

ação de conjunto (apoio ao esquadrão como um todo). Contudo, dependendo do grau 

de descentralização da operação, os morteiros médios podem ser empregados em 

apoio direto ou, em caráter excepcional, em reforço aos pelotões87. 

Tem por missão proporcionar contínuo apoio de fogo indireto aos pelotões. A Sec 
Mrt Me é constituída de comando, grupo de comando e 03 (três) peças de Mrt 
Me. No grupo de comando estão reunidos os meios em pessoal e material 
necessários à condução do tiro (BRASIL, 2002, p. 1-8). 

 

                                            
86 O Maj Leandro Sicorra Willemberg foi instrutor do Centro de Instrução de Blindados e da Academia 
Militar das Agulhas Negras. Possui vivência junto aos Exércitos do Chile e do Paraguai. O artigo em 
pauta ainda não foi publicado. 

87 Ibid., p. 3-1. 
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QUADRO 8 – O pelotão de cavalaria mecanizado 
Fonte: Brasil (2006, p. 1-16) 

De maneira análoga aos RC Mec, os Esqd C Mec podem organizar sua 

subunidade em Pelotões Provisórios (Pel Prov), de forma a adequar sua composição 

de meios de acordo com as demandas da missão, do terreno e do tempo disponível. 

Estes Pel Prov poderão ser organizados de forma homogênea (pelotão de 

exploradores, de fuzileiros blindados, de viaturas blindadas de reconhecimento ou de 

morteiros) ou acrescentando-se à estrutura organizacional dos Pel C Mec “outras 

frações de exploradores, fuzileiros, VBR ou morteiros, conforme as necessidades 
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impostas pela missão ou pelo terreno” (BRASIL, 1999, p. 8-6). O antigo manual do Esqd 

C Mec, de 1982, apresentava algumas formas de organização, ainda sem a existência 

da Seç Mrt Me, conforme se vê no organograma abaixo. 

 
ORGANOGRAMA 2 – Métodos de organização para o combate do Esqd C Mec 
Fonte: Brasil (1982, p. 1-3) 

Segundo o manual C 2-20, embora não sejam a forma normal de organização 

para o emprego dos RC Mec e dos Esqd C Mec, “as estruturas provisórias devem ser 

consideradas como uma possibilidade dessas OM para melhor adaptarem-se a 

situações específicas do combate” (BRASIL, 2002, p. 1-9). Contudo, segundo 

Willemberg88 (2018, p. 1), tanto o C 2-20 quanto o C 2-36 tratam o assunto de maneira 

superficial, sem abordar “como organizar” a SU com estas novas frações. 

O emprego de estruturas provisórias, segundo o autor (ibidem), demanda que, 

cada pelotão, em uma primeira instância, tenha um comandante. Considerando, por 

exemplo, a formação provisória mais comum, com um pelotão provisório de 

exploradores, um de carros, um de fuzileiros e outro de morteiros, isso aumentaria o 

número de peças de manobra da SU, passando de três para quatro. Para Willemberg, 

um dos problemas decorrentes disso se daria no comando e controle: 

O Esqd C Mec opera, basicamente, 4 redes rádio operacionais, a do Cmt Esqd 
e outras 3, uma para cada Pel C Mec. As NGA devem definir qual pelotão 

                                            
88 Op. cit., nota 86.  
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provisório operará qual rede (já descrito). Faltaria uma rede para o Pel Mrt, 
ficando a sugestão de operar na rede 5 (em espera) ou na rede Cmt Esqd [...] 
Ainda, devemos levar em consideração que as redes rádios atuais são baseadas 
em rede, as quais exigem uma preparação prévia para seu funcionamento 
(configuração das redes e sistemas de gerenciamento do campo de batalha). 
Deve ser realizada por elemento especializado, exigindo a concentração dos 
meios (tempo de no mínimo 2 horas - estimativa) (WILLEMBERG, 2018, p. 4). 

O fato de se adotar ou não uma estrutura provisória será definida, segundo o 

autor (ibidem) pelos fatores da decisão – missão, inimigo, terreno, meios, tempo e 

considerações civis. O Cmt Esqd deverá avaliar se empregará este tipo de formação 

desde o início da missão ou a partir de determinado momento no combate, havendo 

o entendimento de que esta mudança não ocorrerá “num piscar de olhos”. 

Willemberg89 (2018, p. 8) cita alguns exemplos de análise dos fatores da 

decisão. Com relação à missão, o autor destaca que se deve analisar se “uma 

organização provisória adotada para uma missão de reconhecimento cumpriria a tarefa 

de retardar um adversário sobre a mesma zona de ação que reconheceu”. No que se 

refere ao tempo, como o autor adiantara, deve-se verificar qual será a necessidade “para 

compor os meios, movimentar e manobrar as unidades em relação ao inimigo e o tempo 

de planejamento dos subordinados”. E quanto às considerações civis, aspecto de 

relevância para esta pesquisa, o autor traça um paralelo com o fator tempo: 

A diferença reside no tempo em que os comandantes levam para aprender a 
situação e seus possíveis efeitos sobre a operação. Na análise das 
considerações civis (áreas, estruturas, capacidades, organizações, pessoas e 
eventos) deve responder às perguntas “como as considerações civis afetam a 
operação?” e “como a operação afeta a população?” (WILLEMBERG, 2018, p. 
8)90. 

No que diz respeito ao emprego de morteiros, verifica-se, conforme o exposto, 

que o Esqd C Mec, atualmente, conta com este tipo de armamento em sua Seç Mrt 

Me e nas Pç Ap dos Pel. Farah (2000, p. 43) apresenta uma definição da Seç Mrt Me 

semelhante à verificada no C 2-20 (2002, p. 1-8). Com relação à Pç Ap, o autor 

assinala que: 

A Pç Ap fornece o apoio de fogo indireto ao pelotão por meio de um morteiro 
médio. Permite ao pelotão realizar fogos sobre posições do inimigo que não 
podem ser batidas pelo armamento de tiro tenso, bem como aumentar o poder 
de fogo. É eficiente na neutralização de fogos anti-carro ( AC ), particularmente 
aqueles provenientes de posições protegidas contra tiros diretos. É embarcada 
em uma viatura leve, sem proteção blindada. Excepcionalmente poderá ser 
embarcada em uma VBTP (FARAH, 2000, p. 9). 

                                            
89 Op. cit., nota 86. 

90 Op. cit., nota 86. 
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A Pç Ap do Pel C Mec é composta, segundo o CI 2-36/1, por 01 (um) 3º 

sargento comandante da peça, 01 (um) soldado motorista/municiador, um cabo 

atirador, um soldado auxiliar de atirador e um soldado municiador. A guarnição é 

embarcada em uma VBTP, dotada, além do morteiro médio 81mm desembarcado, 01 

(uma) metralhadora .50 e um equipamento rádio (BRASIL, 2006, p. 1-16). 

Não há nos manuais afetos à cavalaria mecanizada uma definição exata do que 

cada um desses elementos deve desempenhar. O mesmo vale para as instruções 

provisórias que versam sobre o morteiro Royal Ordnance. O mais próximo que foi 

encontrado está no manual de campanha C 23-95 – Morteiro 120mm AR (BRASIL, 

2004). Em sua seção 2-3, ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL, ele define as incumbências 

de cada elemento do Pel Mrt P que, por semelhança, podem ser levadas em 

consideração pelas frações de morteiro médio dos Esqd C Mec. Da mesma forma, o 

manual de emprego tático de morteiros dos EUA abarca uma série de tarefas 

relacionadas às funções de cada elemento integrante de uma fração de morteiros 

(UNITED STATES OF AMERICA, 2011, p. 2-3). 

As definições quanto ao emprego da Pç Ap são as mesmas encontradas na 

doutrina que originou a cavalaria mecanizada brasileira como se conhece91. O manual 

norte-americano FM 17-35 Armored Cavalry Platoon, Troop and Squadron, de 1960, 

apresentava a seguinte definição: 

A peça de apoio proporciona fogo indireto em apoio ao pelotão. A peça 
normalmente opera sob controle do pelotão quando o esquadrão se encontra em 
uma frente ampla, ou quando a missão do pelotão requere a disponibilidade 
imediata de uma peça de apoio. Em várias ocasiões, no entanto, a peça de apoio 
será agrupada com as outras peças sob comando do esquadrão (UNITED 
STATES OF AMERICA, 1960, p. 53, tradução do autor). 

Farah (2000, p. 9) ainda aponta que a Pç Ap possuía, à época de seu estudo, 

um armamento com alcance pequeno92, restringindo o emprego do pelotão, 

particularmente, nas operações de reconhecimento. Além disso, segundo o autor, a 

necessidade de desembarcar o morteiro para a realização do tiro, deixa a Pç Ap 

sujeita a fogos de contramorteiro inimigo, além de não permitir o apoio de fogo 

imediato do pelotão. Esta limitação é exposta no manual do Pel C Mec: 

Os pontos-chaves do terreno localizados nos flancos são, normalmente, 
reconhecidos pelo G Exp. Para isso são realizados movimentos laterais pelos 
exploradores (golpes de sonda). A profundidade dos golpes de sonda é 
determinada pelo Cmt Pel e, em princípio, não deve ser maior do que uma 

                                            
91 MESQUITA; UBAL, 2015, Op. cit. 

92 O alcance de utilização do morteiro Brandt é de 2.000m (BRASIL, 1975).  
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distância que permita o apoio de fogo das VBR e, em especial, da Peça de Apoio. 
(BRASIL, 2006, p. 1-31). 

Tais limitações são corroboradas por Correia em seu trabalho de conclusão de 

curso da Academia Militar de Portugal. Segundo o pesquisador, este tipo de morteiro 

possui uma característica que se deve ressaltar, que é a morosidade de instalação, 

inconveniente mitigado recorrendo-se a uma instrução adequada da guarnição. 

Contudo, com o aumento da velocidade do combate (BRASIL, 2017c, p. 2-4), este é 

um fator que certamente deve ser melhor analisado.  

A organização atual do Pel C Mec, conforme Farah (2000, p. 64, grifo nosso), 

com o emprego combinado de elementos exploradores, fuzileiros, VBR e morteiros no 

nível pelotão, não é mais usada em nenhum exército, seja ele desenvolvido ou não, 

passando a se configurar a partir do escalão subunidade. Além disso, o autor afirma 

que o apoio de fogo será proporcionado pela SU, pelo Rgt ou pela brigada. Segundo 

ele, “o apoio de fogo realizado pela subunidade diminui os encargos de coordenação 

e controle do Cmt Pel, grande em demasia na atual estrutura do Pel C Mec”93. 

Maciel (2016, p. 45), ao analisar a evolução técnica e orgânica das unidades 

de manobra de cavalaria do Exército Português após o término da Guerra Fria, aponta 

que todos os Pelotões de Reconhecimento, orgânicos dos Esquadrões de 

Reconhecimento (E Rec)94, perderam suas seções de apoio orgânicas (dotadas de 

um morteiro95) em 2006, as quais passaram a compor um pelotão de morteiros 

subordinado à SU, dotados de posto de comando de tiro (PCT). Segundo o autor: 

[...] independentemente das alterações feitas à Composição Esquemática das 
Unidade de Reconhecimento, estas nunca levaram à perda de valências que 
pudessem afetar o desempenho da Unidade. Ou seja, tomando como exemplo 
a perda das SecAp dos PelRec, este facto não anulou a existência do Apoio de 
Fogos. Antes pelo contrário, essa capacidade foi concentrada numa UEP, 
ganhando um maior Comando e Controlo materializado no Posto de Controlo de 
Tiro, em prol dum apoio mais substancial ao ERec como um todo (MACIEL, 2016, 
p. 51, grifo nosso). 

Concluindo essa seção da pesquisa, uma análise do trabalho de Willemberg 

(2018) mostra que, dentre as várias propostas de formações provisórias em seu artigo 

para o cumprimento de missões de reconhecimento e segurança, todas sugerem a 

centralização da totalidade dos morteiros, admitindo-se que uma ou outra peça deixe 

                                            
93 Ibid., p. 43. 

94 Tropa semelhante ao Esqd C Mec, conforme será analisado posteriormente. 

95 Ibid., p. 35. 
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de se juntar nos casos em que seus pelotões originais estejam, por exemplo, 

engajados no combate e impossibilitados de cerrar seus meios. 

 

3.2.2 Missões Básicas dos Esqd C Mec 

 

Como já foi verificado, a cavalaria mecanizada é constituída por elementos 

móveis e potentes, capazes de conduzir ações de reconhecimento, vigilância e 

segurança (BRASIL, 2014, p. 6-2). 

O reconhecimento é uma ação conduzida com a finalidade de obter informes 

acerca do inimigo e da área de operações, dividindo-se em quatro tipos: de eixo, de 

zona, de área e de ponto. Praticamente todos os elementos da F Ter podem realizar 

este tipo de ação; contudo, a cavalaria mecanizada é especificamente organizada, 

equipada e instruída para cumprir essa missão (BRASIL, 2017c, p. 5-1 e 5-2). 

Conforme o manual C 2-1 e, também, de acordo com o novo manual de 

operações, as operações de reconhecimento são executadas segundo os seguintes 

fundamentos: 

(1) orientar-se segundo os objetivos de informações - O reconhecimento 
deve ser orientado para tropas inimigas, acidentes capitais do terreno, pontos 
sensíveis, localidades, direções de atuação, zonas ou áreas específicas. 
Contrariamente ao que se observa nas missões de segurança, os elementos que 
realizam um reconhecimento atuam de acordo com a localização ou o 
movimento dos objetivos de informações, condicionante essencial para o 
adequado cumprimento da missão; 
(2) participar, com rapidez e precisão, todos os informes obtidos - Os 
informes, sejam eles positivos ou negativos, devem ser transmitidos logo que 
obtidos e devem ser participados tal como foram obtidos, não devendo conter 
opiniões e, sim, fatos; 
(3) evitar o engajamento decisivo - Uma força de reconhecimento deve manter 
a sua liberdade de manobra. O engajamento em combate ocorre, quando 
necessário, para a obtenção dos informes desejados ou para evitar a destruição 
ou captura da força; 
(4) manter o contato com o inimigo - Na execução de uma missão de 
reconhecimento, o contato deve ser obtido o mais cedo possível. Uma vez 
estabelecido, é mantido e não deve ser rompido voluntariamente, sem 
autorização do escalão superior. O contato pode ser mantido, também, por meio 
da observação terrestre ou aérea; 
(5) esclarecer a situação - Quando o contato com o inimigo é estabelecido ou 
um obstáculo é encontrado, a situação deve ser esclarecida rapidamente. A 
localização, o valor, a composição e o dispositivo do inimigo são determinados e 
um esforço especial é feito para identificar os flancos da posição inimiga. De 
acordo com a missão, o comandante deve rapidamente decidir se ataca ou 
desborda a resistência inimiga. De imediato dá conhecimento ao escalão 
superior da decisão tomada, incluindo informes obtidos sobre o inimigo pelo 
reconhecimento (BRASIL, 1999, p. 3-3). 
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Segundo o manual de ensino EB60-ME-11.401 – Dados Médios de 

Planejamento (DAMEPLAN) Escolar, um Pel C Mec é capaz de reconhecer até 01 

(um) eixo, em uma frente de até 04 (quatro) quilômetros. O Esqd C Mec, por sua vez, 

reconhece até 03 (três) eixos, com uma frente de até 12 (doze) quilômetros (BRASIL, 

2017b, p. 3-3)96. 

Segundo o manual C 2-20, para o reconhecimento de eixo, quando o contato 

com o inimigo for iminente ou já se dispuser de informações sobre a presença deste 

inimigo, cada Esqd C Mec receberá 01 (um) eixo para reconhecer. Em situações mais 

favoráveis, esta SU poderá receber até 03 (três) eixos (BRASIL, 2002, p. 4-4).  

Já a vigilância é a “ação conduzida com o propósito de detectar, registrar e 

informar o ocorrido em determinado setor de observação”, sendo uma das principais 

formas empregadas para identificar e localizar alvos, e monitorar atividades inimigas 

(BRASIL, 2017c, p. 5-2). Um Pel C Mec, segundo o manual de DAMEPLAN, vigia uma 

frente de 32 quilômetros, enquanto um Esqd C Mec é capaz de vigiar entre 48 e 64 

quilômetros, dependendo de sua situação de comando (BRASIL, 2017b, p. 3-3). 

Para bem cumprir este tipo de missão, deve-se empregar todas as técnicas 

conhecidas para realizar um contínuo e sistemático monitoramento. Estas ações fazem 

parte das medidas de segurança de todas as unidades e são conduzidas em qualquer 

tipo de operação. Podem ser realizadas de forma visual, eletrônica ou videofotográfica 

(BRASIL, 2017c, p. 5-2). 

Por fim, as operações de segurança são aquelas que visam manter a liberdade 

de manobra de uma força principal, preservando seu poder de combate necessário 

para um emprego eficiente97. Tem por finalidades: 

a) negar ao inimigo o uso da surpresa e do monitoramento; 
b) impedir que o inimigo interfira, de modo decisivo, nas ações da força principal; 
c) restringir a liberdade de atuação do inimigo nos ataques a pontos sensíveis; 
d) manter a iniciativa das ações da força principal; e 
e) preservar o sigilo das operações (BRASIL, 2017c, p. 4-3). 

Para se obter a segurança efetiva, deve-se detectar antecipadamente as 

ameaças, dando tempo e espaço suficientes para que a força em proveito da qual se 

opera consiga manobrar e reagir a essa ameaça. Para tanto, deve-se proporcionar 

informações oportunas e precisas, bem como agir com rapidez e agressividade. Em 

                                            
96 Dados presentes, também, no manual C 2-20 (2002, p. 4-9 e 4-10). 

97 Ibid., p. 4-3. 
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que pese a existência de uma tropa com missão específica de segurança, toda 

unidade é responsável pela sua própria segurança (BRASIL, 1999, p. 3-4). 

As forças de segurança devem ser fortes o suficiente para proporcionar o tempo 

adequado de reação em caso de ameaça, engajando este inimigo apenas pelo tempo 

necessário para cumprirem suas missões. No entanto, não se deve adotar medidas 

desnecessárias, que façam com que o esforço da unidade se desvie do real 

cumprimento da missão98. 

De acordo com a natureza da operação, as forças de segurança poderão 

propiciar os seguintes graus de segurança: 

a) cobertura: proporciona segurança a determinada região ou força, com 
elementos distanciados ou destacados, orientados na direção do inimigo para 
interceptá-lo, engajá-lo, desorganizá-lo ou iludi-lo antes que este possa atuar 
sobre a região ou força coberta; 
b) proteção: proporciona segurança a determinada região ou força, pela atuação 
de elementos na frente, na retaguarda ou no flanco imediatos. Tem a finalidade 
de impedir a observação terrestre, o fogo direto e o ataque de surpresa do inimigo 
sobre a região ou força protegida; e 
c) vigilância: proporciona segurança a determinada região ou força, pelo 
estabelecimento de uma série de postos de observação. É complementada por 
ações que buscam detectar a presença do inimigo logo que ele entre no alcance 
dos instrumentos óticos ou sensores eletrônicos do elemento que a executa 
(BRASIL, 2017c, p. 4-4). 

Segundo o C 2-20, o RC Mec cumprirá as missões de segurança por meio da 

composição de três forças: força de cobertura (avançada, de flanco ou de retaguarda); 

força de proteção (vanguarda, flancoguarda ou retaguarda); e força de vigilância. 

Incluem-se, ainda, as missões de ligação entre duas forças de maior valor para o 

tamponamento de brechas e a segurança de área de retaguarda (SEGAR) (BRASIL, 

2002, p. 5-4). 

O C 2-20 aponta que, nas operações de segurança, o RC Mec irá adotar 

atitudes para retardar ou até mesmo defender em proveito de um escalão considerado 

(ibidem, p. 5-5, 5-9, 5-13, 5-15, 5-24, 5-25). Nestes casos, segundo o manual de 

DAMEPLAN, um Pel C Mec é capaz de defender uma frente de até 01 (um) quilômetro, 

com uma profundidade de 500 metros, sendo que a SU Mec defenderá uma frente de 

01 (um) a até 03 (três) quilômetros e uma profundidade de 1,5 (um e meio) quilômetro. 

Já em movimentos retrógrados, com a finalidade de retardar, o Pel C Mec retarda uma 

frente de até 02 (dois) quilômetros, e a SU uma frente de até 06 (seis) quilômetros 

(BRASIL, 2017b, p. 3-3).  

                                            
98 Ibid., p. 3-4. 
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Do mesmo modo que as operações de reconhecimento, este tipo de operação 

é regido por alguns fundamentos, que devem nortear as ações das tropas de 

segurança: 

a. Proporcionar alerta preciso e oportuno ao escalão superior – A força de 
segurança deve informar ao escalão superior, precisa e oportunamente, sobre a 
localização ou movimento das forças inimigas que possam constituir uma 
ameaça ao cumprimento de sua missão. Somente pelo alerta oportuno e 
informações precisas, fornecidas pela força de segurança ao escalão superior, 
pode o comandante deste decidir sobre a aplicação de seus meios, prazo e local 
para engajar-se com o inimigo e manobrar suas forças, a fim de obter surpresa 
e vantagens táticas. 
b. Garantir espaço para manobra - A força de segurança atua suficientemente 
distante da tropa em proveito da qual opera, de modo a garantir a esta o prazo e 
o espaço suficientes para que possa manobrar, buscando ou evitando o contato 
com o inimigo. A distância entre ambas é função da análise judiciosa dos fatores 
da decisão e do grau de segurança desejado. 
c. Orientar a execução da missão em função da força em proveito da qual 
opera - Uma força de segurança manobra de acordo com a localização ou 
movimento da tropa em proveito da qual opera, interpondo-se entre ela e a 
conhecida ou provável ameaça do inimigo. 
d. Executar um contínuo reconhecimento - Toda força de segurança deve 
executar um reconhecimento contínuo e agressivo, capaz de fornecer ao 
comandante informes sobre o terreno e o inimigo em sua zona de ação e, ainda, 
possibilitar a localização adequada da força de segurança em relação à tropa, 
em proveito da qual opera, e à ameaça inimiga. 
e. Manter o contato com o inimigo - O contato com o inimigo deve ser mantido 
até que este não constitua mais uma ameaça ou que se afaste da zona de ação 
da tropa em proveito da qual a força de segurança opera. O comandante de uma 
força de segurança não pode, voluntariamente, romper o contato com o inimigo, 
a menos que seja determinado pelo comando superior. Se a força inimiga sair da 
zona de ação, deve-se informar a unidade vizinha, auxiliando-a no 
estabelecimento do contato com o inimigo (BRASIL, 1999, p. 4-4). 

 

3.2.2.1 O emprego de morteiros nas operações 

 

Morteiros são armamentos de tiro indireto supressivos, que podem ser 

empregados para neutralizar ou destruir alvos em uma área ou ponto, cobrir largas 

áreas com fumaça, providenciar iluminação ou fogos/luzes coordenados (UNITED 

STATES OF AMERICA, 2007, p. 1-1, tradução do autor). 

A missão da fração de morteiro médio é prover o apoio imediato e contínuo aos 
elementos da unidade e da subunidade. Um apoio direto eficiente, exige posições 
favoráveis, boa observação, comunicações ininterruptas, pronto remuniciamento 
e uma técnica eficiente de tiro e seu respectivo controle (BRASIL, 2000c, p. 7-1). 

Segundo Correia (2009, p. 17), “o Morteiro com as características atuais surge 

no início do século XX”, tendo sido sempre considerado um armamento muito 

importante em diversos conflitos.  
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O autor corrobora com os dados já levantados sobre o ambiente operacional 

atual, com características muito distintas daquelas observadas nas guerras 

convencionais. 

[...] com o evoluir do campo de batalha, tem que existir um acompanhamento das 
características das armas, tal como o seu emprego táctico, nomeadamente os 
morteiros. A evolução deve passar então por tornar o emprego das armas o mais 
cirúrgico possível, tendo em conta a localização do objetivo, mas também os 
efeitos que são pretendidos nesse objetivo. Como tal, a “execução de fogo de 
morteiros para bater objetivos de área, em áreas abertas, recorrendo a granadas 
de alto explosivo, executando salvas em elevados regimes de tiro para suprimir 
pessoal abrigado, é passado. Hoje e amanhã, o fogo de morteiro passa por bater 
objetivos precisos e localizados, utilizando poucas munições e “inteligentes”, 
diminuindo os danos colaterais” (LOPES99, 2009, p. 68, apud CORREIA, p. 17 e 
18). 

Para fins de análise das formas de emprego dos morteiros no âmbito da SU e 

dos Pel, utilizar-se-á o manual de campanha C 2-36 (1982), as instruções provisórias 

que versam sobre o morteiro de 81mm (2000c) e o caderno de instrução do Pel C Mec 

(2006). Em que pese o fato do primeiro manual ter sido editado há mais de trinta anos, 

ele ainda é o mais atual em voga no Exército Brasileiro falando especificamente sobre 

os Esqd C Mec. Para mitigar esta defasagem temporal, além destes produtos 

nacionais, outras bibliografias dos EUA e de Portugal serão levadas em conta, para 

fins de comparação e futura proposta de atualização do emprego tático de morteiros. 

O manual de emprego tático de morteiros do Exército norte-americano 

contempla algumas definições que preenchem vazios na doutrina brasileira, 

apontando as principais capacidades que uma fração de morteiros (pelotão ou seção) 

proporciona ao comandante: 

- Capacidade de prover fogos orgânicos indiretos sempre presentes e com alta 
responsividade ao comandante da manobra, independente da necessidade de 
mudança de postura da artilharia em apoio para realizar esses fogos. 
- Apoio de fogo diretamente subordinado ao comando de batalhões e 
companhias. Como geralmente essa unidade tem melhor noção da situação 
atual do local, ela reduz o tempo destinado às coordenações para execução do 
tiro. 
- Fogos de elevada trajetória que complementam os fogos pesados da artilharia 
em apoio, os fogos de ataques aeromóveis de helicópteros, o suporte aéreo 
aproximado da Força Aérea e os fogos navais. 
- Armamento cuja alta cadência de tiro e letalidade preenchem o espaço de 
tempo existente que poderia ser causado pela necessidade da artilharia encurtar 
seus fogos que batiam alvos profundos para apoiar elementos de assalto 
próximos de um objetivo. 
- Base de fogos que pode ser destinada a um ponto decisivo de fraqueza inimiga. 
- Fogos defensivos densos e letais que suprimem, inquietam ou destroem o 
inimigo. 

                                            
99 LOPES, Rafael. Morteiro – fundamental no passado e decisivo no futuro. Revista Azimute, n. 187, 
p. 67-70, ago. 2009. 
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- Para unidades de reconhecimento, a capacidade de imediatamente suprimir os 
fogos de um inimigo e permitir o desengajamento de uma unidade. Além disso, 
permite que, sem que se revele a posição de uma tropa, patrulhas possam 
engajar o inimigo através do fogo indireto (UNITED STATES OF AMERICA, 
2011, p. 1-3, tradução e grifo do autor). 

Em situações de não guerra, Correia (2009, p. 15) afirma que o apoio de fogo 

dos morteiros, em princípio, não será empregado. “Em todas as situações, a utilização 

de Morteiros tem muitas restrições, estando confinada à autorização do Escalão 

Superior e a todos os princípios das Operações de Apoio à Paz” (ibidem, p. 27). 

Nestes casos, o manual norte-americano de emprego tático de morteiros 

elenca algumas missões não convencionais para frações dotadas de morteiros. 

Em virtude da missão ou das regras de engajamento, militares das guarnições 
de morteiro podem não ter condições de conduzir missões de tiro ou outras 
missões para as quais eles foram originalmente treinados para tal. Estes militares 
e seu equipamento podem ser utilizados em outras tarefas. Entretanto, os 
comandantes das frações devem se manter em condições de executar tarefas 
individuais e coletivas. Missões não convencionais são aquelas as quais uma 
unidade não foi designada para conduzir, mas é capaz de executá-la. Exemplos 
incluem a condução de patrulhas motorizadas ou a pé ou o transporte de 
suprimentos durante operações de apoio à civis. Os tipos de missão não 
convencionais são inúmeros, mas estes são correlatos às tropas dotadas de 
morteiro: 
• Designação como uma outra peça de manobra motorizada ou à pé (pode ser 
necessário equipamento individual e armamento extra); 
• Mobiliar postos de comando; 
• Prover segurança; e 
• Empregar suas viaturas para outras missões de patrulhamento 
(UNITED STATES OF AMERICA, 2011, p. 5-17, tradução do autor). 

Estas informações foram confirmadas no estudo de Correia, por intermédio dos 

questionários emitidos por este pesquisador. Segundo seu levantamento, durante 

operações de paz, os pelotões de morteiros analisados, apesar de se prepararem para 

o emprego real, não foram utilizados para este fim. Em apenas uma situação, 

conforme relato do Tenente-Coronel Faria Ribeiro, do Exército Português, o pelotão 

foi empregado visando barrar vias de acesso de aproximação, sem, contudo, ter sido 

necessário realizar qualquer disparo (CORREIA, 2009, p. 28).  

Nas situações de guerra, como já foi abordado, o apoio de fogo de morteiro nos 

Esqd C Mec é proporcionado pelas peças orgânicas desta fração. Dependendo da 

situação tática, estas peças poderão ser reunidas em uma única fração, de modo a 

explorar o efeito da massa de seus fogos (BRASIL, 1982, p. 2-18). 

A IP 23-90 (2000c, p. 7-1) trata do emprego tático do pelotão de morteiros 

médios. Segundo este manual, o pelotão poderá ser empregado em ação de conjunto, 

apoio direto, reforço ou em reforço de fogos. Segundo o glossário de termos e 
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expressões para uso no Exército, as definições para cada forma de emprego são as 

seguintes:  

Ação de Conjunto (p. A-2) - Tarefa tática padronizada ou missão tática padrão, 
na qual a unidade de apoio de fogo naval ou elemento de artilharia apóia a força 
como um todo 
Apoio Direto (p. A-17) - 1. Apoio proporcionado a uma força por elemento de 
apoio que não lhe é subordinado. Embora atenda às necessidades desta força, 
em primeira prioridade, o elemento de apoio não lhe fica subordinado, 
permanecendo sob comando da força a qual pertence e a cujas necessidades, 
em segunda prioridade, também atende. 
Reforço (p. R-9) - Situação de uma unidade ou elemento que passa 
temporariamente à subordinação de uma organização militar de constituição fixa, 
a fim de prestar-lhe determinado apoio. 
Reforço de Fogos (p. R-10) -  Missão tática padrão pela qual um elemento de 
artilharia aumenta o poder de fogo de outra artilharia. A artilharia que reforça os 
fogos permanece sob as ordens do comandante que atribuiu a missão, mas tem 
seus fogos planejados pela artilharia que tem os fogos reforçados (BRASIL, 
2009). 

Ainda conforme este manual, “Sempre que a situação permitir, o pelotão será 

empregado em ação de conjunto, pois permite a máxima flexibilidade de fogos, 

facilidade de comando, continuidade de apoio e facilidade de suprimento” (BRASIL, 

2000c, p. 7-2). 

Segundo o manual norte-americano que fala sobre o emprego tático de 

morteiros, “Um pelotão [ou seção] de morteiro pode ser dividido e empregado por peças 

isoladas. Esta é a opção menos desejável de emprego e só deve ser utilizada quando a 

situação ou o terreno impedir apoio adequado em caso de emprego” (UNITED STATES 

OF AMERICA, 2011, p. 6-3, tradução do autor). 

Estas situações podem não ocorrer frequentemente. Se um apoio de fogo 
adequado pode ser provido por uma seção, o uso de peças isoladas deve ser 
evitado. O emprego de peças isoladas reduz o efeito desejado em um alvo 
selecionado, dificultam o controle, além de expor estas peças à destruição por 
pequenas frações inimigas. É, ainda, a opção mais difícil de se prestar suporte 
logístico (ibidem, grifo nosso). 

Quando os morteiros estiverem centralizados, o Cmt Esqd, na função de 

Coordenador do Apoio de Fogo (CAF)100, deverá realizar as coordenações 

necessárias com os demais fogos de apoio, valendo-se do assessoramento do 

observador avançado (OA) e do próprio comandante dos morteiros (BRASIL, 1982, p. 

2-18). 

De acordo com a doutrina de emprego norte-americana, o emprego das peças 

isoladas garante uma maior área de cobertura, menor vulnerabilidade aos fogos de 

                                            
100 Op. cit., nota 56. 
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contrabateria, facilidade em encontrar posições cobertas e abrigadas e maior 

facilidade de controle, caso esta peça esteja em apoio a uma fração. Contudo, este 

tipo de emprego apresenta algumas desvantagens, tais como: maior embaraço 

logístico, maior empenho para se atingir padrões, dificuldade em se prover a própria 

segurança local, aumento das emissões rádio e, consequentemente, aumento da 

dependência das comunicações, incapacidade de se conduzir missões coordenadas 

de iluminação e dificuldade para conduzir missões de tiro simultâneas (UNITED 

STATES OF AMERICA, 2011, p. 6-4, tradução do autor). 

A simples junção das peças de apoio em uma fração provisória não irá garantir, 

por si só, uma maior efetividade do tiro. O manual FM 3-22.90, que versa sobre 

morteiros, aponta que “realizar fogos sem uma central de tiro aumenta, 

consideravelmente, a vulnerabilidade da guarnição e reduz, substancialmente, as 

capacidades do armamento” (UNITED STATES OF AMERICA, 2007, p. 8-1). O 

manual de emprego tático de morteiros dos EUA corrobora com este dado, 

assinalando que “realizar fogos com uma central de tiro (C Tir) aumenta a efetividade 

de uma seção de morteiros” (UNITED STATES OF AMERICA, 2011, p. 6-16, tradução 

do autor). 

Uma seção posiciona e opera a C Tir sempre que ocupar uma posição 
semipermanente ou em longos altos. Uma C Tir influencia o combate ao 
empregar o efeito da massa nos tiros de morteiro, ao prover tiros previamente 
planejados em condições de visibilidade reduzida, ajustando os fogos em 
elevação e direção, executando missões de tiro “alvo-no-tempo”, ou provendo 
apoio de fogo à outras unidades dentro do seu alcance (ibidem). 

A central de tiro, segundo a IP 23-90 (2000c, p. 5-35) “atua transformando as 

informações sobre alvos, missões e pedidos em comandos de tiro apropriados e os 

envia à linha de fogo”, visando garantir precisão, flexibilidade e rapidez na execução 

das missões de tiro. Apesar de não constar com este nome, entende-se, pela 

descrição constante do C 2-20, que esta estrutura existe apenas nas Seç Mrt Me101, 

no âmbito dos Esqd C Mec. 

Segundo o manual de campanha norte-americano FM 3-22.91 Fire Direction 

Procedures, a central de tiro (FDC102) é o elemento da equipe de tiro indireto que 

recebe o pedido de tiro, determina os dados de tiro e anuncia os comandos de tiro 

                                            
101 No grupo de comando estão reunidos os meios em pessoal e material necessários à condução do 
tiro (BRASIL, 2002, p. 1-8). 

102 Acrônimo para Fire Direction Center. 



107 
 

para a seção. Esta central também determina e aplica as correções de tiro, conforme 

as tabelas das munições, de modo a obter a precisão desejada (UNITED STATES OF 

AMERICA, 2008, p. 3-1, tradução do autor).  

Traçando um paralelo com o emprego da artilharia de campanha, verifica-se 

que a centralização da direção de tiro proporciona ao comandante concentrar a 

maioria ou a totalidade dos seus fogos sobre um ou vários alvos, atendendo à 

necessidade da ação em massa, que é um dos princípios fundamentais de emprego 

da artilharia (BRASIL, 1997, p. 3-1 e 3-2). Segundo este manual, “a centralização da 

direção de tiro possibilita flexibilidade suficiente para concentrar fogos com rapidez e 

precisão sobre qualquer área, dentro do alcance das unidades e subunidades”. Para 

isso, faz-se necessário que o tiro esteja organizado em uma mesma trama topográfica, 

com um dispositivo de observação montado e uma rede de comunicações adequada.  

Atualmente, sistemas informatizados garantem um trabalho muito mais 

eficiente dessas centrais. No Exército Americano, viaturas porta-morteiro, como as 

integrantes das equipes Stryker, são equipadas com o sistema de controle de tiro da 

empresa Elbit Systems M95/M96 Mortar FCS. Este equipamento combina um 

computador de tiro com um sistema de navegação inercial, além de sistema de 

pontaria, permitindo que guarnições de morteiro atirem em menos de 1 minuto com 

grande precisão e letalidade, garantindo, ainda, uma melhor segurança para os 

operadores (KEMP, 2017, p. 32). 

O manual FM 3-22.90 (2007) aborda, em detalhes, o funcionamento do Sistema 

de Controle de Tiro de Morteiros (MFCS)103, que equipa as viaturas porta-morteiros 

120mm M121104. O MFCS é um sistema desenvolvido para melhorar o comando e 

controle dos tiros de morteiro, a velocidade de emprego, a precisão e a sobrevivência 

das guarnições. Composto de uma interface do comandante, uma central de 

distribuição de energia, um dispositivo de pontaria, um display para o atirador, um 

display para o motorista e um sensor de movimento veicular82, este sistema é capaz 

de armazenar até dezoito posições de tiro, três seções de morteiro, cinquenta alvos, 

além de doze posições de observação avançada105. A interface do comandante possui 

                                            
103 Acrônimo para Mortar Fire Control System. 

104 UNITED STATES OF AMERICA, 2007, p. 6-1. 

105 UNITED STATES OF AMERICA, 2007, p. 6-8. 

 



108 
 

capacidade de receber até cem mensagens digitais, gerenciar os diversos tipos de 

munição empregados, aplicar correções meteorológicas, registrar coordenadas dos 

impactos, calcular elevação e direção do morteiro para cada tiro, além de permitir a 

conectividade via rádio ou fio106. Possui, ainda, alta capacidade de coordenação com 

os diversos escalões de tiro, registrando as medidas de coordenação de apoio de fogo 

(MCAF) necessárias, tais como as medidas impeditivas e restritivas de fogo84. 

As características acima descritas estão alinhadas com o pensamento de 

Morgado (2007, p. 45), que afirma que os meios terrestres de apoio de fogo devem 

ter as seguintes características: 

- mudança de posição com grande frequência, a fim de sobreviver no campo de 
batalha moderno; 
- grande alcance, rapidez, precisão, cadência de tiro e letalidade, com a finalidade 
de aprofundar o combate; 
[...] 
- realizar a busca de alvos a grandes profundidades e de modo integrado; 
- localizar nossas posições de tiro e os alvos inimigos de imediato e com precisão; 
- estabelecer as ligações em todos os escalões e coordenar todos os meios de 
apoio de fogo, valendo-se de meios informatizados; 
- calcular missões de tiro com máxima precisão e rapidez, munição adequada, 
utilizando para isso meios informatizados; 
- possuir comunicações baseadas no sistema rádio; e 
- privilegiar os princípios da massa e centralização. 

A Indústria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) vem desenvolvendo o sistema 

Gênesis, voltado para as atividades de C² com o objetivo de “otimizar e reduzir o 

tempo gasto desde a busca e identificação dos alvos pelos observadores avançados, 

passando pelo Comando, até as peças das baterias que irão realizar o tiro”107. Este 

sistema contempla um notebook semi-robustecido, tablets robustecidos, rádio VHF 

veicular com link wi-fi, proporcionando maior precisão e alta velocidade no 

processamento das missões de tiro, permitindo ao comandante intervir no combate 

no momento mais adequado108. 

Com relação ao planejamento dos fogos da fração, este deve ter início logo que 

o Cmt Esqd tome suas decisões e determine suas diretrizes. O OA e o comandante 

dos morteiros irão levantar os possíveis alvos a serem batidos, consubstanciando este 

                                            
106 UNITED STATES OF AMERICA, 2007, p. 6-9. 

107 Disponível em http://estrategiaglobal.blog.br/2015/12/sistemas-informatizados-de-apoio-de-fogo-
parte-1-genesis.html. Acesso em 18 ago. 2018. 

108 Disponível em http://www.defesaaereanaval.com.br/sistema-genesis-da-imbel-e-testado-durante-a-
operacao-sentinela-alerta-2016/. Acesso em 18 ago. 2018. 
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trabalho em uma lista de alvos e nos planos de fogos de morteiros. Estes documentos 

constituir-se-ão no plano de apoio de fogo (PAF) da SU (BRASIL, 1982, p. 2-18 e 2-

19). 

Com base nos fundamentos das operações já verificados, observa-se que, 

durante as operações de segurança, deve-se executar um contínuo 

reconhecimento109. Com base nesta premissa, é possível identificar, com maiores 

detalhes, como deverá ser este planejamento dos fogos indiretos nas principais 

operações que o Esqd C Mec poderá realizar, segundo o caderno de instrução CI 2-

36-1.  

a. O trabalho da Peça de Apoio (Pç Ap) no Reconhecimento de Eixo inicia-se na 
fase de planejamento, ocasião em que o Comandante da Peça deverá levantar, 
na carta, os prováveis alvos ao longo do eixo de reconhecimento. Para isso, 
levará em conta a existência de: 
1) pontos críticos ao longo do eixo, como pontes, localidades, desfiladeiros e 
bosques; 
2) pontos dominantes ao longo do eixo que, de posse do inimigo, dificultariam ou 
impediriam a progressão do pelotão; 
3) eixos secundários favoráveis à realização de golpes de sonda pelas patrulhas 
do G Exp e, consequentemente, pontos críticos e dominantes ao longo desses 
eixos. 
b. Nesses pontos será feita a locação dos alvos, utilizando-se um código 
numérico ou alfanumérico estabelecido como norma geral de ação do pelotão. É 
importante que esse levantamento de alvos seja de conhecimento de todos os 
comandantes de grupos, em especial do G Exp e do comandante de pelotão. 
c. É provável que, durante o reconhecimento, surjam alvos não previstos pelo 
Cmt Pç Ap. Para isso, o Cmt Pel deverá prever uma forma padronizada de 
transmitir a localização do alvo via rádio de forma rápida e simples (BRASIL, 
2006, p. 1-33) 

Durante as ações ofensivas, os morteiros geralmente constituirão uma base de 

fogos, visando destruir ou neutralizar tropas e armas inimigas. Os morteiros darão 

proteção para o início do ataque, lançando cortinas de fumaça que ceguem a 

observação inimiga. Participam, ainda, da intensificação dos fogos que precedem o 

ataque, por meio de fogos planejados e desencadeados no momento oportuno. Nesta 

situação, os morteiros posicionam-se o mais à frente possível, ocupando as posições 

o mais próximo do início do ataque. Após a conquista do objetivo, os morteiros 

deslocam-se, mediante ordem, para participarem da consolidação do objetivo, 

passando a adotar uma postura defensiva (BRASIL, 1982, p. 2-19). 

Nas situações defensivas, as posições principais de tiro localizam-se, via de 

regra, mais à retaguarda, permitindo o apoio em todas as fases do combate, 

permitindo, inclusive, o desencadeamento de fogos no interior da posição defendida, 

                                            
109 BRASIL, 1999, p. 4-4. 
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durante a realização de contra-ataques. A situação mais comum de emprego será a 

forma centralizada, com a previsão de barragens sobre as principais vias de acesso 

do inimigo110. 

Por fim, o manual de campanha do Esqd C Mec define o emprego tático dos 

morteiros durante os movimentos retrógrados. Nestes casos, geralmente os morteiros 

estarão em posições iniciais mais avançadas, em condições de bater alvos no alcance 

máximo de seu armamento. Conforme a SU retraia em direção à tropa que irá acolhê-

la, a postura dos morteiros passa a ser mais semelhante à das operações defensivas. 

Um aspecto ressaltado diz respeito ao retraimento realizado sob pressão do inimigo. 

Segundo o manual, “as vantagens da centralização dos morteiros poderão ser 

anuladas pela necessidade de continuidade de apoio, controle e acolhimento mútuo 

dos Pel C Mec” (BRASIL, 1982, p. 2-20). 

Durante o reconhecimento, dependendo da técnica de progressão adotada, a 

Pç Ap do Pel C Mec poderá entrar em posição ou não. Isto geralmente irá ocorrer no 

movimento por lanços do pelotão, quando ela irá se posicionar, só embarcando após 

o restante do pelotão ter desdobrado seus meios ao término do lanço (BRASIL, 2006, 

p. 1-35). 

Neste tipo de ação, algumas situações específicas podem acontecer, como o 

reconhecimento de pontes, desfiladeiros, passagens de vau, bosques e localidades. 

No caso das localidades, a Pç Ap ficará em condições de bater as entradas, as saídas 

e pontos críticos, assim como as elevações que a dominam. Nos demais casos, via 

de regra, a Pç Ap terá como alvos principais as elevações que dominem cada um 

destes obstáculos (BRASIL, 2006, p. 1-38, 1-43, 1-44, 1-48, 1-52 e 1-53).  

Especial atenção deve ser dada ao consumo de munição da Pç Ap. Para isso, o 
Cmt Pel, o Adj Pel e o Cmt Pç Ap deverão realizar um criterioso controle dos tiros 
a serem executados pela peça de morteiro, levando em conta a duração da 
operação de reconhecimento e a possibilidade de remuniciamento (BRASIL, 
2006, p. 1-34). 

Nas situações onde o Pel C Mec estiver ocupando uma posição de bloqueio111 

(P Blq), a Pç Ap poderá estar mais à frente, justaposta ao G Exp, ou com todas as 

frações centralizadas no mesmo local112. 

                                            
110 Ibid., p. 2-19. 

111 Situação comum, particularmente em missões de flancoguarda (segurança). 

112 Ibid., p. 1-56. 
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Os fogos de morteiro, para serem efetivos, devem ser densos e precisam atingir 

o alvo no tempo oportuno, com a munição e com a espoleta adequadas. Faz-se 

necessário uma boa observação para a condução do tiro. O contrário aumenta o gasto 

de munições e torna o tiro menos efetivo. Além disso, o tiro de morteiro deve ser 

realizado valendo-se dos meios mais precisos que o tempo e a situação tática 

permitirem. Sempre que possível, sistemas eletrônicos de controle do tiro de morteiro 

devem ser empregados para locar, com precisão, a posição do morteiro e do alvo, 

realizando todos os cálculos necessários (UNITED STATES OF AMERICA, 2007, p. 

1-1). 

 O CI 2-36/1 aponta que a Pç Ap deverá desembarcar e entrar em posição 

sempre que o pelotão desdobrar seus meios ou cessar o movimento (BRASIL, 2006, 

p. 1-33 e 1-34). Farah (2000, p. 9), conforme já verificado, apontou que esta é uma 

das limitações do emprego de morteiros desembarcados. Neste caso, o próprio 

caderno de instrução mostra que “é fundamental a presteza dos integrantes da Pç Ap 

para que, no mais curto prazo possível, a peça de morteiro esteja em condições de bater, 

com fogos, os alvos levantados à frente da posição do pelotão e outros que porventura 

surjam”. 

Hoje, o estado da arte no emprego de morteiros consiste na situação 

embarcada em viaturas. Conforme o manual FM 3-22.90, “atirar por intermédio de 

viaturas porta-morteiro permite uma rápida entrada em posição e uma reação mais 

veloz” (UNITED STATES OF AMERICA, 2007, p. 1-1, tradução do autor). 

O Brasil caminha rumo a esta tendência, visando modernizar seus morteiros 

por meio da produção do novo Morteiro Médio Antecarga 81mm e do Projeto Guarani. 

O primeiro, segundo matéria publicada no site do Exército Brasileiro113, será 

produzido pelo Arsenal de Guerra do Rio (AGR) com base nos Requisitos 

Operacionais Básicos (ROB) nº 04/08 e os Requisitos Técnicos Básicos (RTB) nº 

04/08. Um lote de 28 morteiros foi validado recentemente após a realização do tiro 

técnico no Centro de Avaliações do Exército (CAEx). A reportagem destaca as 

vantagens que este armamento trará para as tropas operacionais:  

Ao receber os novos morteiros, as tropas operacionais contarão com um material 
altamente resistente e de massa reduzida (cerca de 41 kg), o que confere alta 
mobilidade para transporte e mudança da posição da peça no terreno. Esse fator 

                                            
113 Disponível em <http://www.eb.mil.br/web/noticias/noticiario-do-exercito/-
/asset_publisher/MjaG93KcunQI/content/id/8902544>. Acesso em 31 mai. 18. 
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eleva o poder de fogo e combate, visto que o armamento possui alcance máximo 
próximo de 6.000 metros de distância (ibidem). 

 Com relação ao Projeto Guarani, a revista LWI informa que o Exército 

Brasileiro, até o final de 2017, iniciaria as tratativas para um sistema de morteiro 

120mm embarcado na VBTP-MR Guarani, da IVECO. Ainda segundo o artigo, em 22 

de novembro de 2016, foram solicitadas 1.580 novas viaturas Guarani, das quais 107 

deverão vir com a configuração para emprego de morteiro, denominada Viatura 

Blindada de Combate Morteiro – Média de Rodas (VBC Mrt-MR) (KEMP, 2017, p. 35). 

Um dos sistemas apresentados para integrar o Projeto Guarani é o da empresa 

suíça RUAG. Segundo o site especializado em assuntos de defesa “Tecnodefesa”, foi 

apresentado por esta empresa o armamento Cobra, que se destacou com o maior 

alcance disponível no mercado (de 9 a 10 km), valor este que aumenta com o emprego 

de uma munição especial assistida, podendo chegar a até 16 km (TECNODEFESA, 

2017). Segundo o site: 

A alta cadência de fogo e o curto tempo exigido para entrar em posição, atirar 
por diversas vezes e colocar-se em marcha novamente, evitando contra-fogos 
de bateria, a conectividade do sistema computadorizado de navegação, cálculo 
de tiro pontaria, e a importante capacidade de municiamento semi-automático da 
peça (evitando acidentes com operador e munição) se juntaram ao baixo peso e 
a sua excelente relação custo-benefício de ciclo de vida (ibidem). 

Segundo Bonilla (2017), em um artigo para a revista eletrônica “defensa.com”, 

além de contemplar o Projeto Guarani, o sistema Cobra poderá ser facilmente 

integrado a um outro veículo militar, como o 4x4 LMV, da Iveco114. 

Além do sistema de armas, a RUAG apresentou um sistema de realidade virtual 

para treinamentos (VRTS115), visando apoiar a instrução dos futuros operadores do 

sistema de morteiros RUAG Cobra (TECNODEFESA, 2017). 

O VRTS do RUAG Cobra é um grande aliado nos processos de adestramento, 
usando tecnologia que agrega muita economia e segurança, pois reduz a 
mobilização de pessoal, consumo de materiais, desgastes e riscos reais na hora 
de aprender a utilizar equipamentos como armamentos e veículos utilizados pelo 
exército, marinha ou aeronáutica (ibidem). 

Quanto ao calibre, como já foi citado, o Esqd C Mec emprega morteiros de 

81mm. Contudo, existem estudos que apontam vantagens relativas à mudança para 

                                            
114 Em Reunião Decisória Especial de 06 de abril de 2016, sobre a Viatura Blindada Multitarefa Leve 
sobre Rodas, foi escolhida a viatura LMV da empresa IVECO. Escritório de Projetos do Exército. 
Disponível em <http://www.epex.eb.mil.br/index.php/component/content/article?id=214>. Acesso em 
25 nov. 2017. 

115 Acrônimo para virtual reality training system. 
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o calibre de 120mm, ligadas, dentre outros, a aspectos da Função de Combate 

Logística, como se observa na dissertação de Morgado: 

A proposta de mudança da Seção de Morteiro Médio para Seção de Morteiro 
Pesado, baseia-se na necessidade de fornecer um maior poder de fogo ao 
esquadrão, tendo vista a possibilidade dele estar atuando numa zona de ação 
destacada, de difícil apoio do escalão superior, aliando-se ao fato de que a 
brigada pode estar sendo empregada isoladamente na operação, obrigando que 
seja fornecido ao esquadrão um poder de fogo adequado para o cumprimento 
de suas missões. Outro fator que contribui para a mudança é o da padronização 
do armamento e da munição de morteiro no âmbito do regimento, o que facilita 
a manutenção e o suprimento do armamento e da munição. Ressalta-se o fato 
de que o tiro da seção deve ser realizado embarcado na viatura, sem a 
necessidade de colocar a peça em posição no terreno (MORGADO, 2007, p. 
153). 

O autor afirma, ainda, que a mesma premissa deve ser adotada com relação à 

Pç Ap do Pel C Mec, com a utilização da mesma viatura selecionada para a Seç Mrt116. 

O calibre atual, de 81mm, possui três tipos de munição: explosiva, fumígena e 

iluminativa. A granada explosiva possui ação letal num raio de 40 metros em torno do 

ponto de impacto, causando perigo por mais 150m além deste raio. A granada 

fumígena, dotada de fósforo branco e uma pequena quantidade de explosivo, é capaz 

de produzir uma cortina de fumaça após o impacto com o solo. Já a granada 

iluminativa produz uma iluminação equivalente a 400.000 velas, durante 

aproximadamente 43 segundos, graças a um paraquedas instalado no corpo da 

granada que sustenta o recipiente com o composto iluminativo (BRASIL, 2000c, p. 1-

4, 1-7, 1-8 e 1-9). 

Durante operações em áreas urbanas, fogos alto-explosivos de morteiro são 
amplamente usados. Algumas de suas grandes contribuições são a interdição 
de suprimentos, forçar esforços de evacuação e reforçar a retaguarda inimiga 
localizada logo atrás de suas posições defensivas avançadas. Apesar de serem 
empregados contra estradas e áreas abertas, a dispersão natural de fogos 
indiretos sem projéteis guiados pode resultar em impactos em construções. 
Comandantes devem adotar cuidado especial ao planejar fogos de morteiro 
durante operações em áreas urbanas visando minimizar o efeito colateral 
(UNITED STATES OF AMERICA, 2011, p. 6-32, tradução do autor). 

Um comando de tiro é uma instrução técnica, emitida “para possibilitar que as 

guarnições dos morteiros batam um alvo. Estes comandos têm origem na central de 

tiro” (BRASIL, 2000c, p. 5-37). 

Segundo a IP 23-90, o princípio fundamental para o tiro de morteiro é o 

seguinte: em um tiro observado, o OA realiza as correções e os pedidos que lhe 

cabem; a C Tir, ao receber estas informações, irão transformá-las em dados válidos 

                                            
116 Ibid., p. 154. 
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para as peças de morteiro; após isso, a C Tir, valendo-se de uma prancheta de tiro ou 

de um computador de tiro, processa as correções recebidas, de modo a determinar o 

comando de tiro; de posse deste comando, a C Tir o envia para as peças, inclusive 

com a deriva e com a alça a serem registradas nos aparelhos de pontaria (BRASIL, 

2000c, p. 6-1). 

Os processos para bater alvos irão depender dos resultados desejados, sendo, 

em geral, classificados de quatro formas (BRASIL, 2000c, p. 5-41):   

(1) Destruição – É o fogo desencadeado para destruir materiais ou posições 
inimigas. Normalmente é necessário um grande consumo de munição. 
(2) Neutralização – É o fogo de grande intensidade sobre um alvo com o objetivo 
de causar pesadas perdas, evitando movimento ou ação e destruindo a eficiência 
combativa do inimigo. 
(3) Inquietação – É o fogo de intensidade menor que a neutralização, com a 
finalidade de inquietar as tropas inimigas, restringindo o seu movimento e 
baixando o moral. 
(4) Interdição – É o fogo de pouca intensidade desencadeado sobre os eixos de 
comunicação do inimigo a fim de rompê-los ou impedir temporariamente o seu 
uso. 

 
FIGURA 4 – Dinâmica das missões de tiro 
Fonte: United States of America (2008) 

 

3.2.3 Análise de tropas de outros Países 

 

Visando tornar a análise dos aspectos pesquisados mais robusta, buscar-se-á 

informações científico-tecnológicas nas regiões do mundo que apresentem elevado 

grau de desenvolvimento, particularmente nos países que compõem o chamado “arco 
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do conhecimento” (América do Norte – Europa – Ásia)117. Neste quesito, foram 

selecionados dois países, um da América do Norte e outro da Europa, de modo a 

consubstanciar a pesquisa: Estados Unidos e Portugal. 

Segundo Silveira (2010, p. 77 e 78), “a forma como os Estados Unidos conduz 

sua evolução doutrinária pode ser vista como um modelo”. Segundo o autor, muitos 

países do mundo buscam a aproximação de conceitos, técnicas ou doutrinas 

adotadas pelo exército americano, graças, principalmente, “a grande força da indústria 

bélica nacional e a presença constante em conflitos por todo o mundo nas últimas 

décadas, principalmente tendo-se acentuado após o 11 de setembro”. 

Já Portugal contribui, desde 1994, com forças militares para missões 

internacionais sob a égide da ONU, da União Europeia (UE) e da Organização do 

Tratado do Atlântico Norte (OTAN) (ALBUQUERQUE, 2010, p. 1). A escolha por este 

país se deu também em virtude do acordo de cooperação na área de defesa entre 

Brasil e Portugal, assinado em fevereiro de 2017, com objetivo de aumentar a 

interação entre as áreas de defesa destes dois países, além de garantir ações 

militares conjuntas e estratégicas118. 

Destarte, serão verificados, no que tange à organização em pessoal e material, 

tropas de reconhecimento destes Exércitos, com semelhanças com o Esqd C Mec. 

Não serão considerados, para fins de comparação, tropas da Marinha, da Força 

Aérea, Forças Auxiliares e outras agências, tendo em vista a inexistência de frações 

com características semelhantes ao Esqd C Mec nestas instituições. 

3.2.3.1 Estados Unidos da América 

 

O Exército dos Estados Unidos, no que diz respeito a unidades de 

reconhecimento, possui, segundo o manual FM 3-20.96 (2010) cinco tropas principais 

para este fim: a Heavy Brigade Combat Team (HBCT), da Brigada Pesada; a Infantry 

Brigade Combat Team (IBCT), da Brigada de Infantaria; a Stryker Brigade Combat 

                                            
117 Constante na Diretriz para as atividades do Exército Brasileiro na Área Internacional (EB10-D-
01.001) – portaria nº 544, do Comandante do Exército, de 2 de julho de 2013. 

118 MINISTÉRIO DA DEFESA. Brasil e Portugal assinam acordo de cooperação na área de 
defesa. Brasília, 2017. Disponível em: <http://www.defesa.gov.br/noticias/28347-brasil-e-portugal-
assinam-acordo-de-cooperacao-na-area-de-defesa>. Acesso em 26 nov. 2017. 
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Team (SBCT), da Brigada Stryker; a Battlefield Surveillance Brigade (BFSB); e o 

Armored Cavalry Regiment (ACR). 

Fernandes (2012, p. 25) faz uma diferenciação quanto à terminologia 

empregada. O termo reconaissance, relativo ao reconhecimento, é aplicado aos 

esquadrões de reconhecimento da HBCT, da IBCT, da SBCT e da BFSB. Já o termo 

cavalry (cavalaria) refere-se aos esquadrões de reconhecimento dos ACR.  

[...] quando falamos de reconhecimento à que fazer a separação em dois tipos: 
um utilizado nas unidades de reconhecimento das IBCT, nos esquadrões 
Reconnaissance Surveillance and Target Aquisition (RSTA) das SBCT e nas 
unidades ligeiras da BFSB que realizam uma vigilância passiva, utilizando células 
de informações (HUMINT), e uma interação entre os meios tecnológicos e o 
homem. Estas unidades, têm como principal preocupação a recolha de 
informação e como não têm grande capacidade para combater evitam ao 
máximo o contacto, empenhando-se na sua própria defesa. Por outro lado, o 
reconhecimento presente nos ACR e nos esquadrões de reconhecimento das 
HBCT, que são forças mais pesadas com maior poder de fogo e proteção, têm 
capacidade para lutar pela informação (BELONUS119, 2002, p. 20, apud 
FERNANDES, 2012, p. 26). 

Todos os cinco tipos de esquadrão são organizados e equipados em busca do 

máximo de mobilidade e flexibilidade otimizadas para missões de reconhecimento. Os 

esquadrões de reconhecimento das equipes de combate das brigadas modulares e 

os esquadrões de cavalaria dos Regimentos de Cavalaria Blindados podem ser 

empregados em operações ofensivas e defensivas em um quadro de economia de 

forças (UNITED STATES OF AMERICA, 2010, p. 1-3). 

Considerando a proximidade existente com a Bda C Mec, mencionada por 

Silveira (2010, p. 78), será conduzida uma análise dos ACR, considerando o cavalry 

troop120, integrante do armored cavalry squadron121 (ACS). Segundo o manual FM 3-

20.96 (2010, p. 1-11), cada ACS possui três cavalry troops, compostos de um 

comando, dois pelotões de exploradores, dois pelotões de carros, uma seção de 

morteiros e uma seção de manutenção. 

                                            
119 BELONUS, Frank R. The Evolution of Reconnaissance In the 21st Century. Armor, March-April, p. 
20-46, 2002. 

120 Escalão subunidade. 

121 Escalão unidade. 
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ORGANOGRAMA 3 – Armored Cavalry Squadron 
Fonte: United States of America, 2010, p. 1-12. 

O ACS possui as seguintes capacidades: conduzir reconhecimento aproximado 

de forças inimigas; lutar pelas informações contra qualquer tipo de ameaça; é 

equipado com morteiros auto-propulsados de 120mm; possui uma bateria 155mm 

autopropulsada orgânica; pode ser empregada com armas combinadas no nível 

subunidade; pode conduzir operações ofensivas e defensivas em economia de forças 

(UNITED STATES OF AMERICA, 2010, p. 1-11). 

Além desta fração, é importante realizar uma análise das tropas de 

reconhecimento da Brigada Stryker. Silveira (2010, p. 83) alerta que não se pode 

comparar esta brigada com a Bda C Mec, pois seus propósitos são distintos. Conforme 

o autor, a Brigada Stryker “é o estado da arte da formulação doutrinária”. Segundo a 

publicação Scouts Out! The Development of Reconaissance Units in Modern Armies, 

esta Brigada apresenta a concepção atual de modularidade dentro do Exército 

Americano (MCGRATH, 2014, p. 177). 

Neste escopo, orgânico da SBCT existe o Reconnaissance, Surveillance and 

Target Acquisition (RSTA) squadron, cuja destinação é fornecer informações precisas 

e oportunas acerca de uma grande área operacional. Esta unidade possui, em sua 

organização, um esquadrão de reconhecimento, dotado de uma seção de comando, 

uma seção de morteiro e três pelotões de reconhecimento. 
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ORGANOGRAMA 4 – Reconaissance troop (esquadrão de reconhecimento) 
Fonte: Silveira, 2010, p. 87 

Fernandes realizou em seu trabalho uma análise do material de cada uma 

destas subunidades. Relativo ao ACR, com base em informações do manual FM 3-

20.971, dos EUA, o pesquisador registra o seguinte: 

No que concerne aos esquadrões de reconhecimento dos ACR, os seus pelotões 
de reconhecimento estão equipados com viaturas Bradley M3A3 Cavalry 
Fighting Vehicles (CFV), guarnecidas com canhão M242 de 25mm, metralhadora 
coaxial M240C 7,62mm e sistema míssil TOW. Já os pelotões de carros de 
combate são constituídos por M1A2 Abrams equipado com canhão M256A1 de 
120mm, metralhadora M2HB .50mm e metralhadora coaxial M240C 7,62mm. A 
secção de morteiros possui duas viaturas A3 Bradley Mortar Vehicle122 (BMV). A 
conjugação dos carros de combate M1A2 Abrams juntamente com as Bradley, 
garantem a esta unidade o poder de fogo e capacidade de sobrevivência em todo 
o espectro de operações (FERNANDES, 2012, p. 29). 

Com relação à dotação de material dos esquadrões de reconhecimento das 

SBCT, o autor aponta que: 

[...] os seus pelotões são constituídos por duas viaturas Striker Reconnaissance 
Vehicle (RV), equipadas com lança granadas MK-19 .40mm, metralhadora M240 
7,62mm, sistema míssil Javelin e LRAS3123, enquanto as restantes duas viaturas 
que fazem parte do pelotão possuem, em substituição do lança granadas, uma 
metralhadora M2HB .50mm, mantendo o restante equipamento. A secção de 
morteiros é guarnecida com duas viaturas Stryker Mortar Carrier (MC), com 
morteiro M121 120mm e metralhadora M2HB .50mm, assim como um posto 
controle de tiro. (FERNANDES, 2012, p. 30). 

                                            
122 Segundo o autor, esta é uma viatura que garante o apoio de fogo às unidades de manobra, com 
capacidade de transportar 115 munições de 120mm, possibilitando um apoio de fogo contínuo às 
unidades de manobra. 

123 Long Range Advance Scout Surveillance System - O LRAS3 é um sistema multisensor que 
fornece em tempo real a capacidade para detetar, reconhecer, identificar e localizar alvos a longas 
distâncias (FERNANDES, 2012, p. 31). 
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3.2.3.2 Portugal 

 

As forças de reconhecimento do Exército Português são os Esquadrões de 

Reconhecimento (E Rec), orgânicos da Brigada de Intervenção, da Brigada 

Mecanizada e da Brigada de Reação Rápida (ALBUQUERQUE, 2010, p. 1). Todos os 

dados abaixo foram extraídos da pesquisa realizada por Albuquerque, com base nas 

informações doutrinárias levantadas por este autor, versando sobre o emprego dos E 

Rec em operações de reconhecimento das Nato Response Force e dos Battlegroups 

da União Europeia. 

O E Rec, segundo os manuais doutrinários portugueses, são unidades de 

manobra indicadas para missões de reconhecimento e segurança, podendo, ainda, 

serem empregados em situações de economia de forças. Estas tropas possuem 

capacidade de estabelecer o contato com o inimigo, engajando-se decisivamente ou 

não, conforme a missão recebida, esclarecendo a situação e dando tempo suficiente 

para o escalão superior poder reagir. O E Rec combina flexibilidade, proteção, 

mobilidade e poder de fogo, permitindo uma atuação ágil e descentralizada 

(PORTUGAL, 2009a, p. 5).  

A organização e a destinação destes esquadrões irão variar, de acordo com a 

brigada a qual pertencem. O E Rec da Brigada Mecanizada é uma “força de projeção 

em situações de conflito de alta intensidade”, em virtude do poder de fogo, poder de 

choque e proteção característicos de seus meios mecanizados e blindados (ibidem). 

O esquadrão da Brigada Mecanizada “prepara-se para executar operações em todo o 

espectro das operações militares, no âmbito nacional ou internacional, de acordo com 

a sua natureza”124. 

                                            
124 Ibid., p. 2. 
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ORGANOGRAMA 5 – O E Rec da Brigada Mecanizada 
Fonte: Portugal (2009a, p. 2, apud ALBUQUERQUE, 2010, grifo nosso) 

O esquadrão pertencente à Brigada de Intervenção possui, segundo 

Albuquerque (2010, p. 17), tripla aplicação. Este E Rec é uma “força de projeção inicial 

em situações de conflito de média / alta intensidade e em operações de resposta a 

crises” (PORTUGAL, 2009b, p. 5). 

 
ORGANOGRAMA 6 – O E Rec da Brigada de Intervenção 
Fonte: Portugal (2009b, p. 2, apud ALBUQUERQUE, 2010) 

Por fim, o E Rec da Brigada de Reação Rápida, segundo Albuquerque (2010, 

p. 18), é um esquadrão ligeiro, sendo empregado preferencialmente em “situações 
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que seja necessário forças ligeiras de reação rápida”125. Este E Rec é uma força que 

apresenta elevada mobilidade tática, em detrimento da proteção e do poder de fogo. 

Sua missão é conduzir “operações de reconhecimento e segurança com a finalidade 

de preservar a capacidade de combate da Brigada”126. 

 
ORGANOGRAMA 7 – O E Rec da Brigada de Reação Rápida 
Fonte: Portugal (2009c, p. 2, apud ALBUQUERQUE, 2010) 

Albuquerque analisa o poder de fogo de cada um destes esquadrões. Referente 

aos morteiros, o autor elenca algumas características de cada um dos pelotões de 

morteiros pesados destas subunidades. Segundo o autor, o E Rec da Brigada de 

Intervenção possui um morteiro embarcado com alcance de 7.000 a 13.000 metros, 

que “permite que se realize o primeiro disparo um minuto e trinta segundos depois da 

imobilização da viatura, devido ao seu posicionamento automático em bateria, azimute e 

elevação”127.  Já o esquadrão da Brigada Mecanizada é equipado com o morteiro 10,7cm, 

transportado e operado a partir de uma viatura M-106, cujo alcance varia de 840 a 5.360 

metros, possuindo uma cadência de 5 a 10 tiros por minuto128. Por fim, o morteiro que 

equipa o pelotão de morteiros pesados do E Rec da Brigada de Reação Rápida possui 

calibre de 81mm, com alcance que varia de 475 a 5.650 metros, e uma cadência de 15 

tiros por minuto129. 

 

                                            
125 Ibid., p. 5. 

126 Ibid., p. 2. 

127 Ibid., p. 35. 

128 Ibid., p. 37. 

129 Ibid., p. 38. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Este capítulo tem por finalidade apresentar os resultados obtidos por meio da 

revisão da literatura, dos questionários enviados e das entrevistas, e discutir de que 

forma os conflitos contemporâneos, que moldam a atual DMT, influenciam na forma 

de emprego dos morteiros nos Esqd C Mec. Os resultados dos questionários e 

entrevistas serão comparados com aqueles obtidos nas pesquisas bibliográfica e 

documental, para que se formulem soluções eventuais para o problema de pesquisa 

e se embase futuros debates que possam contribuir, ainda mais, com a doutrina do 

Exército Brasileiro. 

Durante a revisão bibliográfica e documental, este pesquisador verificou que as 

diversas fontes de pesquisa transmitiam informações bastante relevantes sobre o 

emprego de morteiros nos Esqd C Mec, calcando estas informações, inclusive, em 

análises comparativas com tropas homólogas de outras nações, como os Estados 

Unidos da América e Portugal130.  

Referente à Metodologia utilizada na pesquisa, salienta-se que nesse capítulo, 

onde a pesquisa teve por objeto a aquisição de dados sobre a análise de emprego 

dos morteiros nos Esqd C Mec, foram obtidas 20 (vinte) respostas ao questionário 1 

e 95 (noventa e cinco) respostas ao questionário 2. Visando complementar, sobretudo, 

as respostas obtidas no segundo questionário, foram entrevistados 2 militares, de 

modo a esclarecer os pontos que geraram dúvidas quanto aos resultados obtidos. Os 

questionários foram enviados por e-mail (para as OM e para os militares que 

cadastraram seus endereços na base de dados do DGP), e por aplicativos de redes 

sociais, tais como Whatsapp e Facebook, visando atingir o máximo de militares 

integrantes do universo de pesquisa. 

 

4.1 TABULAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Neste subcapítulo, serão explicadas as formas como cada instrumento de 

pesquisa foi tabulado, visando a obtenção dos produtos finalísticos deste trabalho. 

                                            
130 Cabe ressaltar que, muito embora esta comparação tenha sido feita, não é intenção deste 
pesquisador encontrar um modelo que substitua o atualmente empregado no Exército Brasileiro. 
Cada nação possui características que a definem, de modo que buscou-se, tão somente, verificar 
aspectos relevantes e pontuais que se encaixem no panorama de emprego da nossa Força Terrestre. 
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Desta feita, este pesquisador, após reunir os conhecimentos bibliográficos sobre o 

assunto, e com o intuito de realizar uma pesquisa para sondar os aspectos do tema, 

distribuiu um questionário voltado a realizar um diagnóstico da atual situação das 

subunidades e outro cujo objetivo foi verificar em que medida os conflitos 

contemporâneos em áreas humanizadas influenciam a atual forma de emprego de 

morteiros nos Esquadrões de Cavalaria Mecanizados. 

 

4.1.1 Questionário 1 

 

Neste questionário, preparado com 11 (onze) perguntas voltadas para um 

levantamento de dados preliminar sobre o assunto em pauta, buscou-se verificar 

juntamente do público-alvo da pesquisa qual era a real situação dos Esqd C Mec, 

sejam os integrantes dos RC Mec, sejam as SU independentes orgânicas de brigadas. 

Tal procedimento inicial visou conduzir um raciocínio encadeado sobre o tema. O 

objetivo deste instrumento foi a obtenção de dados atuais acerca dos Esqd C Mec, 

tendo um caráter meramente exploratório e que visou melhor embasar os resultados 

da pesquisa. Desse modo, os dados obtidos neste instrumento serão expostos neste 

subitem, tendo em vista que eles irão apenas corroborar com alguns resultados 

obtidos e permitirão uma análise mais fidedigna nos itens subsequentes. 

As respostas foram tabuladas por questão, de modo a se obter as frequências 

absolutas (FA), medindo o número de vezes que uma resposta foi observada, e 

relativas (FR), que é a divisão da FA pelo total de respostas observadas. 

Analisando a amostra inicial, dos 15 RC Mec existentes, 4 não remeteram 

respostas. Dos 8 Esqd C Mec, 3 também não responderam o formulário. Isso 

representa 65,21% das organizações militares de cavalaria mecanizada. 

Por intermédio deste instrumento, verificou-se o seguinte panorama das OM de 

cavalaria mecanizada: 
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TABELA 2 – Panorama atual dos Esqd C Mec 

Número de Esqd C Mec nos 
Rgt 

1 2 3  

FA / FR (%) 0 / 0,0% 3 / 27,3% 8 / 72,7% 

Modelo de Mrt 81mm nas SU Mrt Brandt Mrt RO Mrt Me Acg Nenhum 

FA / FR (%) 13 / 81,25% 1 / 6,25% 0 / 0,0% 2 / 12,5% 

Número de Mrt 81mm nas SU 3 6 Nenhum  

FA / FR (%) 12 / 75,0% 2 / 12,5% 2 / 12,5% 

Vtr empregada pelas frações Urutu Guarani Vtr 4x4 Nenhuma 

FA / FR (%) 7 / 43,75% 2 / 12,5% 6 / 37,5% 1 / 6,25% 

Possui Seç Mrt Me na SU Sim, completa Sim, 
incompleta 

Não  

FA / FR (%) 0 / 0,0% 3 / 18,75% 13 / 81,25% 

Fonte: o autor 

Quanto ao adestramento realizado para o emprego de morteiros nas SU, 

verificou-se que todos os Esqd C Mec buscam o emprego com base na doutrina atual, 

com as Pç Ap isoladas nos Pel C Mec. Contudo, 02 SU (12,5%) afirmaram já ter 

empregado os Mrt centralizados em um pelotão provisório e 02 SU (12,5%) afirmaram 

já ter realizado exercícios de adestramento com as peças centralizadas na Seç Mrt 

Me. Destas últimas, apenas 01 SU (6,25%) afirmou ter empregado uma central de tiro 

quando do emprego centralizado. 

Relativo aos efetivos de cada fração, verifica-se que nenhuma SU possui uma 

Seç Mrt Me completa. Do mesmo modo, apesar de apresentarem uma melhor situação 

quanto ao efetivo, identificou-se que as peças de apoio dos Pel C Mec também 

apresentam faltas em pelo menos uma das funções (chefe da peça, atirador, auxiliar 

de atirador, municiador e motorista). 

Com isso, podemos inferir algumas conclusões parciais: 

a. a maioria dos Esqd C Mec estão empregando o Mrt 81mm Brandt, 

equipamento já defasado e que limita, sobremaneira, o emprego de morteiros nas SU; 

b. o emprego das centrais de tiro ainda não é algo consolidado nas SU; 

c. a seção de morteiros médios, muito embora prevista em manual desde 2002, 

praticamente não existe na maioria das OM; e 

d. há pelo menos 03 (três) tipos diferentes de viaturas empregadas, dificultando 

a montagem de um apronto operacional condizente e padronizado para as frações 

que empregam morteiros. 

Por fim, identificou-se que existem muitas discrepâncias quanto ao que está 

previsto nos manuais, quadros de organização de material e quadro de cargos com o 

que, de fato, existe nas SU. Entende-se que estas diferenças se dão por limitações 

de pessoal, de disponibilidade de material e até mesmo por imposições do QDM e do 
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QC dos Esqd C Mec que, por exemplo, não contemplam pessoal e material para as 

Seç Mrt Me. Desse modo, os resultados obtidos neste questionário avultam a 

importância dessa pesquisa, no sentido de buscar racionalizar a estrutura já existente 

visando um emprego de morteiros mais efetivo.  

 

4.1.2 Questionário 2 

 

O segundo questionário, disposto de 25 (vinte e cinco) questões que 

assentadas em sequência consentiram a condução de um raciocínio concatenado 

sobre a matéria, em virtude da sua relevância para os resultados finalísticos desta 

dissertação, passou por um processo de tabulação com um grau mais elevado de 

complexidade visando, justamente, obter dados confiáveis e que embasem a solução 

do problema de pesquisa elencado. 

O primeiro passo foi valorar cada resposta. Foram considerados, para fins de 

análise, os itens de 6 a 24 deste instrumento. As perguntas de 1 a 5 visavam verificar 

a experiência do militar acerca do assunto, e a pergunta 25, aberta, destinou-se a 

ampliar as possibilidades de resposta, permitindo que o respondente pudesse 

externar outros conceitos, opiniões e sugestões ao tema. 

Como já foi abordado, as perguntas seguiram uma escala do tipo Likert, de 1 a 

5. De forma análoga ao questionário 1, as FA e FR foram calculadas com base nestes 

valores. Os valores de cada resposta e o código de identificação de cada frequência 

é o constante do quadro abaixo.  

Itens Resposta Valor FA FR 

9 e 10 

Descentralizados nas Pç Ap do Pel C Mec 1 N1 NP1 

Centralizados em uma única fração, em apoio direto a um Pel C 
Mec 

2 N2 NP2 

Centralizados em uma única fração, em ação de conjunto 3 N3 NP3 

6, 7, 8, 
11 ao 

23 

Discordo totalmente 1 N1 NP1 

Discordo 2 N2 NP2 

Nem concordo, nem discordo 3 N3 NP3 

Concordo 4 N4 NP4 

Concordo totalmente 5 N5 NP5 

QUADRO 9 – Identificação dos valores e das FA e FR do questionário 2. 
Fonte: o autor 

O questionário foi formulado para que as respostas de valor 1 nos itens 9 e 10, 

e de valor 1 e 2 nos demais itens indicassem que a variável dependente da pesquisa 

não sofre influência da variável independente na dimensão considerada na questão. 

Já as respostas de valor 4 e 5 representam uma influência sobre a variável 
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dependente, em maior grau no último caso. Com base nestes valores, foi calculado, 

para cada item, a média aritmética (X), a moda (Mo), a mediana (Md), a variância (s) 

e o desvio padrão (Dp).  

Em um segundo momento, a amostra foi separada em duas categorias, de 

modo a se comparar a distribuição das respostas obtidas daqueles que já serviram 

em um Esqd C Mec com as do restante da amostra por intermédio do teste qui-

quadrado (χ²), para verificar a existência de diferenças significativas entre ambas. Do 

total de 95 respostas obtidas, 68 são de militares com experiência e 27 de militares 

que nunca serviram em um Esqd C Mec. Após isso, com base nas FA de cada item, 

foi realizado o teste, com um grau de liberdade (g.l) igual a 2 obtido de três valores, I, 

Z e valores neutros, conforme quadro 10. Em seguida, foi verificada a diferença entre 

as frequências da amostra com a esperada (militares com vivência em tropa 

mecanizada). Por fim, foi feito o cálculo do valor χ², considerando o valor do nível de 

significância (α) igual a 5%, e este, por sua vez, foi comparado com o valor χ² 

tabelado131. Os valores calculados maiores ou iguais ao tabelado apontam que não há 

diferenças significativas entre as amostras. Os resultados deste teste embasaram, 

sobretudo, a escolha das questões que receberam maior foco durante a fase de 

entrevistas com militares especialistas132.  

Finalizando, foram calculados os valores do que se chamou “grau de impacto” 

(GI) e “grau de não impacto” (GZ), com base no total de respostas (N), considerando 

as respostas que demonstram que a variável independente possui influência 

considerável na variável dependente (GI), ou nos casos em que a influência não é 

relevante (GZ), conforme se segue: 

Itens 
Impacto  

(I) 
Não Impacto  

(Z) 
Grau de Impacto  

(GI) 
Grau de Não Impacto 

(GZ) 

9 e 10 N2+N3 N1 
I / N (%) Z / N (%) 

Demais itens N4+N5 N1+N2 

QUADRO 10 – Cálculo do grau de impacto e grau de não impacto. 
Fonte: o autor 

Destes valores, foram ainda extraídos os graus de impacto total (GTI), rejeição 

total (GTZ) e indiferença (Y)133, relativo às frequências N1, N5 e N3, respectivamente.  

                                            
131 DOMINGUES, Clayton Amaral. Estatística aplicada às ciências militares. Rio de Janeiro: EsAO, 
2008, p. 213. 

132 Questões em que se verificar diferença significativa entre a amostra e a pré-amostra (χ² calculado 
menor que χ² tabelado). 

133 Valores considerados para todas as questões, exceto para os itens 9 e 10. 
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Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, ressalta-se que as percentagens 

apresentadas nesses questionários serviram somente como base para o 

desenvolvimento das discussões sobre o tema e indicaram, grosso modo, como os 

respondentes se comportaram ante os questionamentos. 

 

4.1.2.1 Análise de confiabilidade das respostas 

 

Para verificar a confiabilidade e a qualidade das respostas obtidas no 

questionário 2, foi utilizado um método de análise da consistência interna, conhecido 

como Alfa de Cronbach134. O questionário 1, por ter visado tão somente obter dados 

mais atuais dos Esqd C Mec, não passou por esta análise. Segundo Vieira (2015), 

este procedimento representa “a extensão em que os itens que o compõem medem o 

mesmo conceito ou construto”, sendo, portanto, “uma das quatro classes de 

estimativas de confiabilidade, sendo específica para testes e questionários”. 

 
FIGURA 5 – Alfa de Cronbach 
Fonte: Vieira (2015) 

Considerando a fórmula constante da Figura 5, com base no exposto por Vieira 

(2015), temos que “k” é o número de itens e subitens do questionário, “S2
i” é a 

variância dos resultados das pessoas a i-ésimo item (i = 1, ..., k) e “S2
soma” é a variância 

dos totais Tj (j = 1, 2, ..., n) de respostas de cada militar.  

TABELA 3 – Cálculo do alfa de Cronbach 

Valor obtido 

k 23 
  k 

∑ S2
i 

i = 1 

18,11489 

S2
soma 123,1866 

α 0,891718 
Fonte: o autor 

                                            
134 Com base em artigo escrito pela Dra. Sonia Vieira, em 8 out. 2015. Disponível em: 
<http://soniavieira.blogspot.com/2015/10/alfa-de-cronbach.html>. 
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Segundo Landis e Koch135 (1977, p. 33-159, apud Vieira, 2015), para um valor 

de alfa maior do que 0,80, a consistência interna do instrumento de pesquisa é quase 

perfeita. Assim, com o valor obtido, conclui-se que este instrumento de pesquisa 

atingiu níveis satisfatórios de confiabilidade, tendo por base as respostas 

apresentadas e a percepção dos militares inquiridos, as quais serão expostas no item 

4.2.  

Desse modo, percebe-se que os questionários realizados geraram valiosos 

subsídios e complementaram as ideias abordadas nas perguntas, além de aspectos 

constantes da pesquisa documental e dos assuntos apresentados na Revisão de 

Literatura do trabalho, agregando à discussão substancial qualidade. 

 

4.1.3 Entrevistas 

 

Foram realizadas 2 (duas) entrevistas, com os majores Luiz Fernando 

Coradini136 e Miguel Medeiros Vianna137, de modo a complementar as respostas 

obtidas nos questionários, com foco principalmente nas questões que geraram maior 

dúvida com relação ao grau de impacto obtido e as que apresentaram maior diferença 

no teste qui-quadrado. 

O roteiro de entrevistas contou com 04 (quatro) questões principais, sendo a 

primeira dividida em 02 (dois) itens, além de permitir, ao final, que o entrevistado 

prestasse, caso desejasse, mais informações e esclarecimentos. Além disso, antes 

de responder as perguntas, cada entrevistado preencheu um Termo de 

Consentimento Livre e Esclarecido, além de uma autorização para vinculação do seu 

nome na pesquisa. 

                                            
135 LANDIS, J. R, KOCH, G. G. The measurement of observer agreement for categorial data. 
Biometrics. 1977. 

136 Aluno da ECEME, formado em 2001 na AMAN. Comandante do 16º Esqd C Mec em Francisco 
Beltrão – PR no biênio 2016-2017, instrutor dos Curso de Cavalaria da AMAN (2005-2007) e da 
EsAO (2014-2015). Realizou o Curso de Futuro Comandante de Subunidade na Escola de Cavalaria 
do Exército Francês. Autor do artigo “O esquadrão de cavalaria mecanizado nas brigadas 
mecanizadas e blindadas”. 

137 Comandante do 5º Esqd C Mec, em Castro – PR (2017 até os dias atuais), formado em 2003 na 
AMAN. Foi aprovado no concurso da ECEME. Foi instrutor da Escola de Equitação do Exército do 
Peru. Recentemente, empregou os morteiros de sua SU centralizados, durante exercício de 
adestramento da 5ª Brigada de Cavalaria Blindada. 
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Por se tratar de uma pesquisa qualitativa, ressalta-se que as percepções 

subjetivas extraídas durante as entrevistas possibilitaram um entendimento mais 

amplo do tema em estudo, permitindo uma análise mais rica e abrangente, além de 

pacificar questões que restaram duvidosas durante a tabulação dos questionários ou 

da revisão documental, complementando os valores percentuais apresentados. 

As entrevistas, em virtude do caráter de suas respostas e da importância das 

ideias lá contidas, tiveram suas opiniões e informações extraídas e analisadas a partir 

do item 4.2.  

 

4.2 INFLUÊNCIA DA VARIÁVEL INDEPENDENTE 

 

De forma a se buscar a solução do problema de pesquisa, a partir deste 

subcapítulo, será analisada a correlação entre a variável dependente – emprego de 

morteiros nos Esqd C Mec – e a variável independente – conflitos contemporâneos 

em áreas humanizadas. Para isso, cada dimensão da VI será destrinchada, e os 

resultados obtidos na revisão da literatura, questionários e entrevistas serão expostos 

e cruzados com todas as três dimensões da VD, de modo a se verificar se a primeira 

possui influência significante na segunda.  

 

4.2.1 Ambiente Operacional 

 

Verificou-se ao longo deste trabalho que a natureza dos conflitos na atualidade 

vem sofrendo significativas modificações, adotando uma forma cada vez mais 

assimétrica. O lado menos tecnologicamente desenvolvido passou a buscar formas 

de anular as vantagens daquele com melhores técnicas e equipamentos. Soma-se a 

isso o envolvimento de diversas partes e agentes, a desmassificação do combate 

caracterizada por uma redução no pessoal, armamento e munição. Outro fator 

preponderante deste novo ambiente operacional foi o aumento da velocidade com que 

os combates são conduzidos, obrigando escalões inferiores a tomarem decisões que, 

em conflitos anteriores, eram prerrogativas dos escalões mais altos da Força. 

No entanto, muito embora os conflitos recentes tenham sido, em sua maioria, 

de natureza assimétrica, a Doutrina Militar Brasileira registra que o combate de alta 

intensidade e a guerra convencional ainda são de extrema relevância. 
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O ambiente operacional é composto por três dimensões: física, humana e 

informacional. É marcado, dentre outros aspectos, pelo caráter difuso das ameaças, 

a dificuldade de caracterizar o oponente na população, a prevalência dos 

enfrentamentos, de forma crescente, em áreas humanas, a dificuldade de definição 

de linhas de contato, o posicionamento da opinião pública, a visibilidade imposta pela 

mídia instantânea, a valorização das questões humanitárias, dentre outros. 

O emprego de morteiros se enquadra neste novo ambiente dentro de uma nova 

realidade, onde as forças militares necessitam engajar alvos de natureza militar, com 

uma resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos colaterais, empregando 

sistemas de armas precisos o bastante para preservar a população e as estruturas 

civis. 

Neste escopo, foram analisados aspectos relativos ao emprego de morteiros 

eventualmente impactados por este ambiente operacional que caracteriza os conflitos 

atuais. As perguntas 6, 7 e 8 do questionário 2 foram direcionadas para este fator.  

TABELA 4 – Valores estatísticos dos itens relativos ao ambiente operacional 

Estatística 
Questão 

6 7 8 

Variância (s) 1,047 0,998 0,636 

Média (x) 3,737 4,042 4,295 

Moda (Mo) 4 4 5 

Mediana (Md) 4 4 4 

Desvio Padrão (Dp) 1,023 0,999 0,797 

Fonte: o autor 

Esta análise inicial permite afirmar que a maioria dos respondentes concordam 

que esta variável impacta diretamente o emprego de morteiros, sendo que as 

respostas dos itens 6 e 7 apresentaram um menor desvio padrão. O item 8, por sua 

vez, apresentou um maior distanciamento do valor um, tendo sido, posteriormente, 

confirmado durante a realização das entrevistas. A resposta mais verificada nestas 

perguntas foi no sentido de concordar ou concordar totalmente, em uma média que 

variou de 3,737 a 4,295. 

Estas perguntas visavam verificar se os fatores que caracterizam o ambiente 

operacional contemporâneo segundo a DMT, tais como a dimensão humana, o 

combate em áreas humanizadas, a importância das informações, o caráter difuso das 

ameaças, o ambiente interagências, as novas tecnologias e sua proliferação e o 

espaço cibernético, poderiam influenciar a VD deste trabalho. 
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A questão 6 buscou relacionar esta dimensão da VI com as dimensões 

“Doutrina” e “Organização e Pessoal” da VD. As respostas obtidas estão resumidas 

no gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 1 – Questão 6 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 1,364, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 5 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 6 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 70,53% 

Grau de Não Impacto GZ 17,89% 

Impacto Total GTI 22,11% 

Rejeição Total GTZ 1,05% 

Indiferença Y 11,58% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 5 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Doutrina”, em seu indicador “Forma de Emprego” e a 

dimensão “Organização e Pessoal”, em seus indicadores “Pç Ap do Pel C Mec” e “Seç 

Mrt Me”, são impactadas pela VI em sua dimensão “Ambiente Operacional”. 
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A questão 7 buscou relacionar esta dimensão da VI com a dimensão 

“Organização e Pessoal” da VD, em particular no indicador “Central de tiro”. As 

respostas obtidas estão resumidas no gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 2 – Questão 7 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 0,704, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 6 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 7 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 81,05% 

Grau de Não Impacto GZ 12,63% 

Impacto Total GTI 36,84% 

Rejeição Total GTZ 1,05% 

Indiferença Y 6,32% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 6 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Organização e Pessoal”, em seu indicador “Central de Tiro”, 

é impactada pela VI em sua dimensão “Ambiente Operacional”. 

Por fim, a questão 8 buscou relacionar esta dimensão da VI com a dimensão 

“Material” da VD. As respostas obtidas estão resumidas no gráfico abaixo. 
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GRÁFICO 3 – Questão 8 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 18,231, 

superior ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor 

α igual a 5%. Portanto, houve diferenças significativas entre as respostas dos militares 

com experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Desse modo, este item foi reforçado, passando a compor o roteiro de 

entrevistas, visando a obtenção de uma resposta de militares especialistas. Para este 

caso específico, utilizou-se as respostas do item 2 do roteiro de entrevistas. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 7 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 8 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 87,37% 

Grau de Não Impacto GZ 4,21% 

Impacto Total GTI 46,32% 

Rejeição Total GTZ 0,00% 

Indiferença Y 8,42% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 7, das respostas obtidas nas entrevistas e dos dados 

estatísticos supracitados, pode-se inferir que, muito embora o calibre 120mm seja, 

para a grande maioria, um calibre mais adequado para o ambiente operacional 

contemporâneo, o emprego deste calibre poderá aumentar a complexidade do apoio 
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de fogo no escalão SU, o qual deve ser simples, leve e ágil, tornando-se, ainda, 

redundante, se considerar a existência do Pel Mrt P dos Rgt. A revisão da literatura 

aponta que esta agilidade poderá ser obtida com o emprego da viatura-morteiro 

contemplada pelo Projeto Guarani. Neste caso, em ambos os casos, o calibre 81mm 

e 120mm apresentarão características semelhantes. O alcance do armamento de 

81mm, nos dias atuais, é capaz de atender em melhores condições as necessidades 

dos Esqd C Mec nas operações. Como uma das características desejáveis para os 

fogos é, justamente, uma combinação de calibres e o emprego na SU do calibre 81mm 

representará uma progressão no uso da força, podemos inferir que o calibre atual 

ainda está alinhado com o ambiente operacional contemporâneo. 

A importância dessa dimensão percebida nos questionários e entrevistas 

corroboram com as impressões obtidas na revisão da literatura. Desse modo, pode-

se concluir que, as respostas apresentadas apontam, em boa medida, que as 

deficiências dos atuais aspectos relativos ao emprego de morteiros necessitam ser 

revisados e atualizados, de forma a permitir que os Esqd C Mec apresentem um meio 

de apoio de fogo indireto alinhado com o ambiente operacional contemporâneo.  

 

4.2.2 O amplo espectro dos conflitos 

 

Da análise da revisão da literatura referente à esta dimensão da VI, verificou-

se que os conflitos ocorrem em uma escala que varia de uma situação de guerra até 

uma situação de não guerra (paz), variando conforme o nível de engajamento. Além 

disso, trabalhos monográficos e artigos apontaram que uma força armada bem 

preparada para uma guerra estará em boas condições de cumprir missões de menor 

intensidade.  

Com isso, o novo conceito operativo do EB prevê a combinação, simultânea ou 

sucessiva, de operações ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com 

agências, ao longo de todo este espectro. Estas operações podem ocorrer em áreas 

geográficas lineares ou não, orientando as capacidades necessárias para a F Ter, que 

deve possuir flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade (FAMES). 

Considerando a tropa mecanizada, os Esqd C Mec são particularmente aptos 

a conduzir, num contexto das operações ofensivas e defensivas, ações de 
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reconhecimento, vigilância e segurança sendo caracterizadas, particularmente, pelas 

ações como Força de Cobertura, Flancoguarda e nos Movimentos Retrógrados. 

Neste escopo, foram analisados aspectos relativos ao emprego de morteiros 

nas operações no amplo espectro dos conflitos, considerando, principalmente, as 

capacidades do armamento de 81mm e de 120mm. As perguntas 9, 10, 11 e 12 do 

questionário 2 foram direcionadas para este mister. As questões 9 e 10, conforme já 

mencionado, foram analisadas separadamente, em virtude das possibilidades de 

resposta distintas das demais questões do questionário.  

TABELA 8 – Valores estatísticos dos itens relativos ao amplo espectro dos conflitos 

Estatística 

Questões 

9 (81mm) 10 (120mm) 

11 12 Op 

Rec 

Op 

Seg 

Op 

CCA 

Op 

Rec 

Op 

Seg 

Op 

CCA 

Variância (s) 0,706 0,666 0,634 0,722 0,459 0,484 0,844 0,546 

Média (x) 1,779 2,189 2,463 2,358 2,579 2,653 3,832 4,284 

Moda (Mo) 1 3 3 3 3 3 4 4 

Mediana (Md) 2 2 3 3 3 3 4 4 

Desvio Padrão (Dp) 0,84 0,816 0,796 0,849 0,678 0,696 0,919 0,739 

Fonte: o autor 

Com base nestas estatísticas preliminares, analisando, inicialmente, as 

questões 9 e 10, constata-se o seguinte: 

a. uma eventual mudança para o calibre de 120mm suscita o emprego 

centralizado, com as peças em ação de conjunto, independente do tipo de operação; 

b. com o calibre de 81mm nas Op Rec, em virtude do alcance reduzido e das 

frentes amplas, a resposta mais observada foi relativa ao emprego descentralizado 

nas peças de apoio dos Pel C Mec; e 

c. nas demais operações, em virtude de uma natural centralização dos meios, 

a forma de emprego mais respondida foi a centralizada em ação de conjunto, 

independente do calibre, admitindo-se, ainda, o emprego centralizado dos morteiros 

com uma eventual passagem em apoio direto de peças para um ou mais Pel C Mec. 

Com relação às questões 11 e 12, verifica-se que a maioria dos respondentes 

concordam que esta variável impacta diretamente o emprego de morteiros, com um 

desvio padrão um pouco maior no item 12. A resposta mais verificada nestas 

perguntas foi no sentido de concordar ou concordar totalmente, em uma média que 

variou de 3,932 a 4,284. 
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Estas perguntas visavam analisar como a VD desta pesquisa se comportaria 

num contexto de operações no amplo espectro dos conflitos. Desse modo, os itens 9 

e 10 buscaram relacionar esta dimensão da VI com as dimensões “Doutrina” e 

“Material” da VD. As respostas obtidas estão resumidas nos gráficos abaixo. 

 
GRÁFICO 4 – Questão 9 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se os seguintes valores χ²: 

a. para as operações de reconhecimento: 3,534; 

b. para as operações de segurança: 1,658; e 

c. para as operações de cooperação e coordenação com agências: 0,052. 

Considerando o valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 

e ao valor α igual a 5%, temos que, para as todos os tipos de operações, não houve 

diferenças significativas entre as respostas dos militares com experiência nos Esqd C 

Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 9 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 9 

Impacto Observado 

 Op Rec Op Seg Op CCA 

Grau de Impacto GI 51,58% 74,74% 81,05% 

Grau de Não Impacto GZ 48,42% 25,26% 18,95% 

Fonte: o autor 

Centralizados em uma 
única fração, em ação de 
conjunto 

Centralizados em uma 
única fração, em apoio 
direto a um Pel C Mec 

Descentralizado nas Pç 
Ap do Pel C Mec 
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Da análise da tabela 8 e dos dados estatísticos supracitados, referente às 

operações de segurança e de cooperação e coordenação com agências, pode-se 

inferir que a dimensão da VD “Material”, em seu indicador “Calibre” relativo ao de 

81mm, e a dimensão “Doutrina”, em seu indicador “Formas de emprego”, são 

impactadas pela VI em sua dimensão “O amplo espectro dos conflitos” nestes 

indicadores. No caso das operações de reconhecimento, a forma de emprego atual 

ainda atende às demandas dos Esqd C Mec. 

A questão 10, bastante semelhante à questão 9, buscou relacionar as mesmas 

dimensões e indicadores, alterando-se apenas o indicador calibre da VD, para o de 

120mm. 

 
GRÁFICO 5 – Questão 10 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se os seguintes valores χ²: 

a. para as operações de reconhecimento: 0,355; 

b. para as operações de segurança: 0,895; e 

c. para as operações de cooperação e coordenação com agências: 0,252. 

Considerando o valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 

e ao valor α igual a 5%, temos que, para todas as operações analisadas, não houve 

diferenças significativas entre as respostas dos militares com experiência nos Esqd C 

Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Centralizados em uma 
única fração, em ação 
de conjunto 

Centralizados em uma 
única fração, em apoio 
direto a um Pel C Mec 

Descentralizado nas Pç 
Ap do Pel C Mec 
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Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 10 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 10 

Impacto Observado 

 Op Rec Op Seg Op CCA 

Grau de Impacto GI 75,79% 89,47% 87,37% 

Grau de Não Impacto GZ 24,21% 10,53% 12,63% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 10 e dos dados estatísticos supracitados, referente às 

operações de reconhecimento, de segurança e de cooperação e coordenação com 

agências, pode-se inferir que a dimensão da VD “Material”, em seu indicador “Calibre” 

relativo ao de 120mm, e a dimensão “Doutrina”, em seu indicador “Formas de 

emprego”, são impactadas pela VI em sua dimensão “O amplo espectro dos conflitos” 

em seus três indicadores. 

A questão 11 buscou relacionar esta dimensão da VI com as dimensões 

“Doutrina” e “Organização e Pessoal” da VD. As respostas obtidas estão resumidas 

no gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 6 – Questão 11 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 0,810, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 
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Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 11 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 11 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 74,74% 

Grau de Não Impacto GZ 11,58% 

Impacto Total GTI 21,05% 

Rejeição Total GTZ 1,05% 

Indiferença Y 13,68% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 11 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Doutrina”, em seu indicador “Formas de Emprego”, e a 

dimensão “Organização e Pessoal”, em seus indicadores “Pç Ap do Pel C Mec” e “Seç 

Mrt Me”, são impactadas pela VI em sua dimensão “O amplo espectro dos conflitos”. 

Este dado é corroborado pelo resultado obtido nas questões 9 e 10, particularmente 

quanto às operações de cooperação e coordenação com agências que, via de regra, 

devem ocorrer com os morteiros centralizados. Isto facilitaria o adestramento desta 

fração para o emprego em situações de não guerra, caso necessário. 

Por fim, a questão 12 buscou relacionar esta dimensão da VI com a dimensão 

“Material” da VD. As respostas obtidas estão resumidas no gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 7 – Questão 12 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 18,693, 

superior ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor 

α igual a 5%. Portanto, houve diferenças significativas entre as respostas dos militares 
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com experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. Desse 

modo, este quesito passou por uma averiguação mais profunda. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 12 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 12 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 91,58% 

Grau de Não Impacto GZ 4,21% 

Impacto Total GTI 41,05% 

Rejeição Total GTZ 0,00% 

Indiferença Y 4,21% 

Fonte: o autor 

Da análise das tabelas 8 e 12 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se 

inferir que, embora tenha se verificado uma diferença nas respostas obtidas entre os 

respondentes com experiência e aqueles sem experiência na tropa mecanizada, o GI 

observado foi superior a 90%, com um GTI de mais de 40%, além de um baixo nível 

de GZ e Y. Com isso, há fortes indícios de que a dimensão da VD “Material”, em seu 

indicador “Tipo de Morteiro”, é impactada pela VI em sua dimensão “O amplo espectro 

dos conflitos”. 

Portanto, uma síntese do questionário apresentado traz ideias relevantes sobre 

a atual situação dos aspectos relativos ao emprego de morteiros nas operações no 

amplo espectro dos conflitos, indicando que a forma de emprego mais adequada varia 

de acordo com a natureza da operação e das capacidades do armamento. Percebe-

se que o emprego descentralizado, conforme prevê a doutrina atual, ainda é adequado 

para as operações de reconhecimento. Contudo, em todas as demais operações, um 

emprego mais centralizado, visando concentrar o poder de fogo e melhorar o comando 

e controle nas operações, é, segundo a percepção dos respondentes, o modelo mais 

indicado.  

 

4.2.3 Princípios do DICA 

 

Com a intenção de se verificar as implicações dos princípios do DICA no 

emprego de morteiros, é necessário entender que face ao aumento da violência nos 

conflitos, foram estabelecidos limites visando mitigar as atrocidades da guerra. Este 

aumento tem sido observado desde a década de 1960, aumentando a vulnerabilidade 
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dos civis em virtude da dificuldade em distingui-los em meio às forças beligerantes. 

As Forças Armadas, visando manter um alinhamento com este ramo do Direito 

Internacional, estabeleceu princípios a serem seguidos, quais sejam: distinção; 

limitação; proporcionalidade; necessidade militar; e humanidade.  

Neste escopo, o emprego de morteiros passa a ser influenciado por estes 

princípios, particularmente no que tange na análise de alvos e na coordenação dos 

fogos, particularmente em virtude do risco na formação de escombros, danos em 

infraestruturas civis e danos colaterais como consequência do uso de munições. Nos 

conflitos atuais, mesmo uma fração formada por praças, devem ter a capacidade e o 

discernimento necessários para empregar a força sob o risco de comprometer toda 

uma operação, não somente no nível tático, mas também nos níveis operacional, 

estratégico e político.  

De forma a evitar ou reduzir os efeitos causados pelo emprego indiscriminado 

deste tipo de armamento, o planejamento para o emprego do apoio de fogo indireto 

demanda uma série de medidas de coordenação e controle que oneram a capacidade 

dos elementos responsáveis pelo tiro. Além disso, percebe-se uma tendência na 

adoção de dispositivos mais precisos, tais como munições guiadas e centrais de tiro 

computadorizadas, que permitem coordenar a executar tiros com o mínimo de danos 

colaterais. 

Considerando a importância desse assunto e a constatação realizada durante 

a revisão da literatura de que este assunto geralmente é pouco ou nada conhecido 

nos escalões mais baixos de emprego, foram elaboradas as questões 13 e 14 do 

questionário 2. 

TABELA 13 – Valores estatísticos dos itens relativos ao DICA 

Estatística 
Questão 

13 14 

Variância (s) 1,157 0,949 

Média (x) 4,053 3,8 

Moda (Mo) 5 4 

Mediana (Md) 4 4 

Desvio Padrão (Dp) 1,076 0,974 

Fonte: o autor 

Esta análise inicial permite afirmar que a maioria dos respondentes concordam 

que esta variável impacta diretamente o emprego de morteiros, com valores de desvio 

padrão próximos de 1 (um). A resposta mais verificada nestas perguntas foi no sentido 

de concordar ou concordar totalmente, em uma média que variou de 4,053 a 3,800. 



142 
 

A questão 13 do questionário buscou relacionar esta dimensão da VI com as 

dimensões “Doutrina” e “Organização e Pessoal”. As respostas obtidas estão 

resumidas nos gráficos abaixo. 

 
GRÁFICO 8 – Questão 13 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 0,246, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 14 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 13 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 80,00% 

Grau de Não Impacto GZ 12,63% 

Impacto Total GTI 41,05% 

Rejeição Total GTZ 3,16% 

Indiferença Y 7,37% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 14 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Doutrina”, em seu indicador “Formas de emprego” e a 
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dimensão “Organização e Pessoal”, em seus três indicadores são impactadas pela VI 

em sua dimensão “Princípios do DICA”. 

Já a questão 14 do questionário buscou relacionar esta dimensão da VI com a 

dimensão “Material”. As respostas obtidas estão resumidas nos gráficos abaixo. 

 
GRÁFICO 9 – Questão 14 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 2,225, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 15 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 14 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 68,42% 

Grau de Não Impacto GZ 13,68% 

Impacto Total GTI 25,26% 

Rejeição Total GTZ 0,00% 

Indiferença Y 17,89% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 15 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Material”, em seus indicadores “Tipo de Morteiro” e “Calibre” 

são impactadas pela VI em sua dimensão “Princípios do DICA”. 
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Destarte, realizando-se a análise dos aspectos tratados anteriormente, 

percebe-se que o DICA é, atualmente, uma realidade que permeia todas as 

operações, particularmente nas situações de guerra. Não se admite mais qualquer 

dano ou efeito colateral, tão pouco vidas perdidas sem razão. Qualquer ação, 

deliberada ou não, que possa atentar contra estes princípios, poderá colocar em risco 

toda a credibilidade de uma operação militar. Por isso, não só o emprego de morteiros 

deve buscar um perfeito alinhamento com estes princípios, como todas as demais 

atividades das funções de combate devem convergir esforços no sentido de 

salvaguardar vidas e estruturas, em todas as situações. Todas as ideias percebidas 

nos questionários e entrevistas corroboram com a revisão documental realizada. Com 

isso, considerando a percepção do público-alvo desta pesquisa, pode-se afirmar, em 

boa escala, que a centralização de meios e da coordenação e controle dos fogos 

indiretos aumenta as chances de se respeitar, na plenitude, todos os princípios do 

DICA. 

 

4.2.4 Implicações para o emprego da F Ter 

 

Verificou-se ao longo da revisão da literatura que as principais implicações para 

o emprego da Força Terrestre estão definidas no manual de DMT: letalidade seletiva; 

proteção da tropa; superioridade de informações; consciência situacional; 

digitalização do espaço de batalha; operações de informação; maior aproximação dos 

níveis de planejamento; e a condução das operações. 

O emprego de morteiros, por se tratar de um armamento de tiro curvo indireto, 

apresenta, por si só, uma imprecisão natural. Isso exige um material moderno, 

guarnições adestradas e uma estrutura de coordenação e condução dos fogos que 

propicie cálculos precisos e oportunos para a realização de missões de tiro. 

Com isso, buscou-se relacionar esta dimensão da VI com aspectos do emprego 

de morteiros, de modo a analisar o impacto que estas implicações podem causar na 

VD deste trabalho. 
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TABELA 16 – Itens relativos às implicações para emprego da F Ter 

Estatística 
Questão 

15 16 

Variância (s) 0,955 0,764 

Média (x) 3,789 4,042 

Moda (Mo) 4 4 

Mediana (Md) 4 4 

Desvio Padrão (Dp) 0,977 0,874 

Fonte: o autor 

Esta análise inicial permite afirmar que a maioria dos respondentes concordam 

que esta variável impacta diretamente o emprego de morteiros, com valores de desvio 

padrão próximos de 1 (um). A resposta mais verificada nestas perguntas foi no sentido 

de concordar com eventuais mudanças, em uma média que variou de 3,789 a 4,042. 

A questão 16 do questionário buscou relacionar esta dimensão da VI com as 

dimensões “Doutrina” e “Organização e Pessoal”. As respostas obtidas estão 

resumidas nos gráficos abaixo. 

 
GRÁFICO 10 – Questão 15 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 3,166, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 
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TABELA 17 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 15 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 75,79% 

Grau de Não Impacto GZ 14,74% 

Impacto Total GTI 20,00% 

Rejeição Total GTZ 2,11% 

Indiferença Y 9,47% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 17 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Doutrina”, em seu indicador “Formas de emprego” e a 

dimensão “Organização e Pessoal”, em seus indicadores “Pç Ap do Pel C Mec” e “Seç 

Mrt Me” são impactadas pela VI em sua dimensão “Implicações para o emprego da F 

Ter”. 

Já a questão 16 do questionário buscou relacionar esta dimensão da VI com a 

dimensão “Organização e Pessoal” em seu indicador “Central de Tiro”. As respostas 

obtidas estão resumidas nos gráficos abaixo. 

 
GRÁFICO 11 – Questão 16 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 1,362, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 
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TABELA 18 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 16 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 75,79% 

Grau de Não Impacto GZ 14,74% 

Impacto Total GTI 20,00% 

Rejeição Total GTZ 2,11% 

Indiferença Y 9,47% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 18 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Doutrina”, em seu indicador “Formas de emprego” e a 

dimensão “Organização e Pessoal”, em seus indicadores “Pç Ap do Pel C Mec” e “Seç 

Mrt Me” são impactadas pela VI em sua dimensão “Implicações para o emprego da F 

Ter”. 

Como conclusão parcial, ao ser feita uma análise das respostas, verifica-se que 

o apoio de fogo indireto dos Esqd C Mec, conforme está previsto nos manuais de 

campanha analisados, pode ser aprimorada para melhor atender as implicações de 

emprego da força. De forma análoga ao que se verificou quanto aos princípios do 

DICA, aspectos como a letalidade seletiva podem ser melhor respeitados se houver 

uma centralização dos meios e do controle, permitindo que o Cmt Esqd decida o 

melhor momento e a melhor dosagem dos fogos de morteiro. Além disso, o emprego 

de uma central de tiro, responsável por todos os cálculos e correções, é essencial 

para se desonerar o trabalho das peças, que passarão a se preocupar apenas com a 

correta pontaria, levando-se em conta os dados recebidos por esta central. Estes 

resultados estão alinhados com a revisão da literatura e corroboram com o fato de que 

a doutrina de emprego dos morteiros precisa ser atualizada. 

 

4.2.5 Elementos do Poder de Combate Terrestre 

 

Este trabalho buscou um maior enfoque nas funções de combate que integram 

estes elementos, particularmente aquelas mais relacionadas com o emprego de 

morteiros: movimento e manobra, fogos, comando e controle, logística e inteligência, 

nessa sequência de importância. 

Muito embora o emprego de morteiros nos Esqd C Mec esteja intimamente 

relacionado com a atividade de apoio de fogo orgânico da FC M², as demais FC 
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elencadas possuem vínculos transversais que impactam diretamente a forma de 

emprego, conforme será verificado a seguir. 

O emprego de uma central de tiro é fundamental para permitir um melhor 

comando e controle dos tiros indiretos e permite desonerar do chefe da peça de 

morteiro esta importante atribuição. 

TABELA 19 – Itens relativos aos Elementos do Poder de Combate Terrestre 

Estatística 
Questão 

17 18 19 20 21 22 23 24 

Variância (s) 0,53 1,702 0,26 0,843 0,741 0,998 0,738 0,738 

Média (x) 4,358 2,979 4,263 4,2 4,063 3,958 3,916 3,916 

Moda (Mo) 5 2 4 5 4 4 4 4 

Mediana (Md) 4 3 4 4 4 4 4 4 

Desvio Padrão (Dp) 0,728 1,304 0,51 0,918 0,861 0,999 0,859 0,859 

Fonte: o autor 

Esta análise inicial permite afirmar que, exceto para a questão 18, a maioria 

dos respondentes concordam que esta variável impacta diretamente o emprego de 

morteiros. As questões 18 e 19 apresentaram um desvio padrão levemente 

discrepante em relação às demais questões, revelando uma maior variação nas 

respostas obtidas. A questão 18 apresentou uma maior quantidade de respostas que 

discordavam com as informações dadas na pergunta, revelando que o indicador da 

FC Intlg medido não impacta a VD da pesquisa. As demais questões apontam que os 

respondentes concordam ou concordam totalmente com o posicionamento das 

perguntas, em uma média que variou entre 3,916 e 4,358. 

A questão 17 do questionário buscou relacionar o indicador “FC C²” desta 

dimensão da VI com as dimensões “Doutrina” e “Organização e Pessoal”. As 

respostas obtidas estão resumidas nos gráficos abaixo. 
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GRÁFICO 12 – Questão 17 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 2,216, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 20 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 17 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 89,47% 

Grau de Não Impacto GZ 2,11% 

Impacto Total GTI 48,42% 

Rejeição Total GTZ 0,00% 

Indiferença Y 8,42% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 20 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Doutrina”, em seu indicador “Formas de emprego” e a 

dimensão “Organização e Pessoal”, em seus indicadores “Pç Ap do Pel C Mec” e “Seç 

Mrt Me” são impactadas pela VI em sua dimensão “Elementos do Poder de Combate 

Terrestre” no que tange à FC C². 

A questão 18 do questionário buscou visualizar um eventual impacto do 

indicador “FC Inteligência” desta dimensão da VI com a VD. As respostas obtidas 

estão resumidas nos gráficos abaixo. 
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GRÁFICO 13 – Questão 18 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 0,800, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 21 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 18 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 43,16% 

Grau de Não Impacto GZ 46,32% 

Impacto Total GTI 13,68% 

Rejeição Total GTZ 12,63% 

Indiferença Y 10,53% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 21 e dos dados estatísticos supracitados, verifica-se que 

o fato dos equipamentos de detecção estarem em latente evolução, inclusive com a 

possibilidade de utilização de radares no nível SU, conforme parecer exarado por 

integrantes do 17º RC Mec, não irá reduzir, necessariamente, a demanda por fogos 

indiretos no nível pelotão. As entrevistas corroboram com este resultado, apontando 

que o Pel C Mec ainda dependerá dos fogos de morteiro, ainda que realizados de 

forma centralizada pelo comando do Esqd ou por outras frações de apoio. Com base 
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nisso, pode-se inferir que a capacidade de detecção melhorada não irá impactar no 

emprego de morteiros no nível pelotão. 

A questão 19 do questionário buscou identificar o grau de importância da FC 

Fogos no emprego de morteiros nos Esqd C Mec. Os resultados obtidos estão de 

acordo com o gráfico a seguir. 

 
GRÁFICO 14 – Questão 19 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 0,055, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 22 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 19 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 96,84% 

Grau de Não Impacto GZ 0,00% 

Impacto Total GTI 29,47% 

Rejeição Total GTZ 0,00% 

Indiferença Y 3,16% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 22 e dos dados estatísticos supracitados, verificamos que 

há um visível posicionamento ensejando que o emprego de morteiros nos Esqd C Mec 

é fortemente influenciado pela VI em sua dimensão “Elementos do Poder de Combate 



152 
 

Terrestre” no que tange à FC Fogos e que, portanto, é válida a análise do emprego 

desta fração conforme os princípios e características desta FC. 

A questão 20 do questionário buscou identificar o grau de importância da FC 

Logística no emprego de morteiros nos Esqd C Mec, particularmente em seu indicador 

“Calibre”. Os resultados obtidos estão de acordo com o gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 15 – Questão 20 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 3,914, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 23 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 20 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 84,21% 

Grau de Não Impacto GZ 7,37% 

Impacto Total GTI 44,21% 

Rejeição Total GTZ 1,05% 

Indiferença Y 8,42% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 23 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Doutrina”, particularmente em seu indicador “Calibre” é 
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impactada pela VI em sua dimensão “Elementos do Poder de Combate Terrestre” no 

que tange à FC Logística. 

A questão 21 do questionário buscou identificar o grau de importância da FC 

Fogos no emprego de morteiros nos Esqd C Mec, particularmente em seu indicador 

“Central de Tiro”. Os resultados obtidos estão de acordo com o gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 16 – Questão 21 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 1,729, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 24 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 21 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 86,32% 

Grau de Não Impacto GZ 8,42% 

Impacto Total GTI 29,47% 

Rejeição Total GTZ 1,05% 

Indiferença Y 5,26% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 24 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Doutrina”, particularmente em seu indicador “Central de Tiro” 

é impactada pela VI em sua dimensão “Elementos do Poder de Combate Terrestre” 

no que tange aos princípios da FC Fogos. 
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A questão 22 do questionário buscou identificar o grau de importância da FC 

Fogos no emprego de morteiros nos Esqd C Mec, nos indicadores das dimensões 

“Doutrina” e “Organização e Pessoal”. Os resultados obtidos estão de acordo com o 

gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 17 – Questão 22 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 0,605, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 25 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 22 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 81,05% 

Grau de Não Impacto GZ 11,58% 

Impacto Total GTI 29,47% 

Rejeição Total GTZ 3,16% 

Indiferença Y 7,37% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 25 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que as dimensões da VD “Doutrina” e “Organização e Pessoal”, em todos os seus 
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indicadores, são impactadas pela VI em sua dimensão “Elementos do Poder de 

Combate Terrestre” no que tange às características da FC Fogos. 

A questão 23 do questionário buscou identificar o grau de importância da FC 

Fogos no emprego de morteiros nos Esqd C Mec, nos indicadores “Calibre” e “Tipo 

de Morteiro” da dimensão “Material”. Os resultados obtidos estão de acordo com o 

gráfico abaixo. 

 
GRÁFICO 18 – Questão 23 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 6,935, superior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. Com isso, 

este item foi alvo de maior aprofundamento durante as entrevistas. 

Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 26 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 23 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 76,84% 

Grau de Não Impacto GZ 7,37% 

Impacto Total GTI 23,16% 

Rejeição Total GTZ 1,05% 

Indiferença Y 15,79% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 26, das entrevistas e dos dados estatísticos supracitados, 

verificamos que a mudança do calibre, muito embora tenha sido observada como algo 
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positivo pela maioria dos respondentes do questionário, é vista com ressalva pelos 

especialistas entrevistados, tendo em vista a necessidade da existência de uma 

combinação de calibres e, também, de um escalonamento dos fogos no âmbito do 

Regimento. Como a SU é apoiada, considerando o calibre 120mm, pelo Pel Mrt P da 

Unidade, haveria uma redundância de meios. Esta pergunta utilizou o termo 

“indispensável”, justamente para verificar se esta mudança de calibre seria 

preponderante. Com isso, pode-se inferir que o calibre 81mm ainda poderá atender 

as características da FC Fogos, particularmente se considerarmos as novas 

tecnologias estudadas, como as viaturas-morteiro do projeto Guarani e os sistemas 

de controle de tiro eletrônicos. 

Por fim, a questão 24 do questionário buscou relacionar o indicador “FC Fogos” 

desta dimensão da VI com as dimensões “Doutrina” e “Organização e Pessoal” da VD. 

Os resultados obtidos estão de acordo com o gráfico 19, apresentado na página 

seguinte. 

 
GRÁFICO 19 – Questão 24 do Questionário 2 
Fonte: o autor 

Da análise das respostas desta questão, obteve-se o valor χ² de 2,195, inferior 

ao valor tabelado de 5,991 relativo ao grau de liberdade igual a 2 e ao valor α igual a 

5%. Portanto, não houve diferenças significativas entre as respostas dos militares com 

experiência nos Esqd C Mec (valor esperado) e os demais respondentes. 
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Referente ao grau de impacto e ao grau de não impacto obtidos nesta questão, 

verificou-se os seguintes valores: 

TABELA 27 – Graus de impacto e não impacto observados na questão 24 

Impacto Observado 

Grau de Impacto GI 80,00% 

Grau de Não Impacto GZ 10,53% 

Impacto Total GTI 22,11% 

Rejeição Total GTZ 0,00% 

Indiferença Y 9,47% 

Fonte: o autor 

Da análise da tabela 27 e dos dados estatísticos supracitados, pode-se inferir 

que a dimensão da VD “Doutrina”, em seu indicador “Formas de emprego”, e a 

dimensão “Organização e Pessoal”, em todos os seus indicadores, são impactadas 

pela VI em sua dimensão “Elementos do Poder de Combate Terrestre” no que tange 

aos princípios da coordenação dos fogos, referentes à FC Fogos. 

Portanto, uma análise deste questionário aponta ideias relevantes quanto à 

importância dos aspectos das funções de combate observadas para a realização dos 

fogos de morteiro nos Esqd C Mec. Pôde-se corroborar o fato de que as funções se 

complementam, e que uma não é independente da outra. A atividade “apoio de fogo 

orgânico” da FC M² é diretamente influenciada pelos princípios da FC Fogos e deve 

buscar um maior ajustamento para atender estes princípios. Do mesmo modo, este 

apoio de fogo poderá ser otimizado se uma estrutura de comando e controle for 

estabelecida para rapidamente se identificar um alvo, calcular, transmitir as 

mensagens de tiro, receber eventuais correções e prosseguir nos tiros ajustados, 

valendo-se de todos os meios de forma sincronizada e sinérgica.  

Com isso, conclui-se que, em boa medida, ainda que se admita um emprego 

de peças descentralizadas, estas devem estar sob um comando único, para que 

possam ser empregadas respeitando todos os princípios analisados. Essa premissa 

se alinha com as ideias elencadas ao longo da revisão da literatura. Acredita-se que, 

dessa forma, passos importantes serão dados no sentido de implementar a filosofia 

em questão na cultura militar brasileira, pois, uma vez bem abordados em manuais 

doutrinários, a inclusão da importância dos aspectos das funções de combate 

observadas para a realização dos fogos de morteiro nos Esqd C Mec poderão ser 

melhor explorados na instrução e no adestramento da tropa. 
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4.3 CONSEQUÊNCIAS PARA A VARIÁVEL DEPENDENTE 

 

Com base na análise feita dos questionários 1 e 2, da revisão da literatura e 

das entrevistas, é possível inferir, com bom grau de certeza, que o emprego de 

morteiros nos Esqd C Mec, variável dependente desta pesquisa, deve passar por 

modificações, a fim de se ajustar às imposições da doutrina militar terrestre vigente. 

Desse modo, esta seção buscou apresentar uma proposta para cada dimensão da 

VD, visando atender aos pressupostos observados nos itens anteriores. 

 

4.3.1 Organização e Pessoal 

 

Verificou-se, ao longo de toda a pesquisa, que os Pel C Mec e, por 

consequência, os Esqd C Mec, possuem uma estrutura dotada de uma enorme 

flexibilidade que permite que estes se ajustem para atender as demandas do combate. 

Mesmo sendo uma estrutura antiga, de maneira geral, ainda atende às vicissitudes do 

combate moderno. Contudo, verifica-se que, justamente em virtude desta flexibilidade, 

a qual permite que se adote estruturas provisórias, para uma série de condutas de 

combate é possível verificar um certo alinhamento com uma ou outra modificação no 

organograma padrão destas SU. No caso dos morteiros, percebe-se que o emprego 

previsto, descentralizado nos Pel C Mec, atende a uma minoria de casos, enquanto o 

emprego centralizado é capaz de potencializar as capacidades do apoio de fogo 

indireto da SU nas demais situações, além de facilitar o comando e controle e a 

logística. 

Ainda sobre as estruturas provisórias, a revisão da literatura mostrou que este 

reajuste demanda tempo e uma NGA muito bem estabelecida, além de um trabalho 

de equipes especializadas em comunicações para que o diagrama de rede rádio 

(DRR) do Esqd C Mec rapidamente se ajuste. 

Em uma rápida comparação com os exércitos dos EUA e de Portugal, é 

possível perceber que as SU com missões análogas não empregam morteiros nos 

pelotões. Além disso, a revisão da literatura mostrou que o conceito de combinação 

de armas no nível pelotão, embora responsável por esta flexibilidade, já não é mais 

adotado em muitos países desenvolvidos. E, especificamente, no caso português, a 

centralização dos morteiros não diminuiu a capacidade da SU em prover seu apoio de 
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fogo indireto – muito pelo contrário, facilitou o comando e controle e permitiu o 

emassamento dos fogos, conforme elencado na revisão da literatura. 

O questionário 2 mostrou que, para atender os principais aspectos da nova 

doutrina militar terrestre, a centralização dos morteiros se apresenta como uma 

solução razoável para se mitigar quaisquer efeitos colaterais indesejados. No entanto, 

esta não pode ser uma regra fixa. As frações que compõe os Esqd C Mec – aqui 

incluídos os morteiros – permitem que estas SU atendam, em boa medida, aos 

aspectos do FAMES – flexibilidade, adaptabilidade, modularidade, elasticidade e 

sustentabilidade. Por este mesmo motivo, deve-se considerar o emprego 

descentralizado de morteiros, particularmente nos casos em que os fatores da decisão 

(missão, inimigo, terreno, meios, tempo e considerações civis) apontarem para esta 

solução. 

Corroborando com estas premissas, verificou-se nas entrevistas que mesmo 

com o advento de modernos sistemas de detecção, radares e equipamentos óticos, a 

necessidade dos Pel C Mec por fogos indiretos não diminuiu. Contudo, toda a análise 

feita mostrou que, mesmo empregando as peças descentralizadas, faz-se necessário 

que exista uma central de tiro que possa receber todos os pedidos de fogos para, 

juntamente do Cmt Esqd e CAF desta SU, coordene o melhor emprego, evite a 

duplicidade de alvos e garanta que o meio mais adequado para tal situação seja 

empregado. 

Não existe nos manuais que versam sobre a cavalaria mecanizada uma 

explicação de como seria esta central de tiro. Para tanto, utilizou-se, como base para 

as propostas finalísticas deste trabalho, o modelo do pelotão de morteiros pesados. 

Desse modo, não resta dúvidas que uma reorganização da estrutura dos Esqd 

C Mec se faz necessária, de modo a atender todos estes aspectos. Considerando o 

que já prevê o C 2-20, é razoável pensar no Esqd C Mec com seus pelotões sem as 

peças de apoio e sua seção de morteiros médios transformada em um Pel Mrt Me, 

centralizando todos os meios necessários para prover o apoio de fogo. 
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ORGANOGRAMA 8 – Proposta de organização do Pel Mrt Me 
Fonte: o autor 

Esta proposta se vale de todos os meios em pessoal disponíveis. É possível 

notar que as seções de morteiro passam a possuir 2 peças, comandadas por apenas 

01 (um) 3º Sgt que, originalmente, era chefe de uma das peças de apoio dos Pel C 

Mec. Este entendimento se dá em virtude da existência de uma central de tiro que 

será responsável por todos os cálculos para o tiro, permitindo que este sargento fique 

responsável, tão somente, por fiscalizar o trabalho de pontaria das peças, realizado 

pelas demais praças. Dos outros 03 (três) sargentos que, originalmente, pertenciam à 

Seç Mrt Me do Esqd C Mec, 01 (um) assumiria a função de chefe da central de tiro, e 

os outros 02 (dois) representariam uma racionalização na estrutura ou, em última 

instância, poderiam desempenhar a função de observadores avançados da SU que, 

em conjunto com o OA cedido à SU, poderiam exercer esta função em apoio a todos 

os Pel C Mec do Esqd. Esta é uma proposta de estrutura que se assemelha à 

encontrada, por exemplo, nos Pel Mrt P dos Rgt. Esses sargentos poderiam, ainda, 

compor a equipe da central de tiro do Pel. 
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A central de tiro trabalhará em função do Pel com suas seções centralizadas. 

Aquelas seções que, porventura, forem descentralizadas para apoiar um ou mais Pel 

C Mec, deverão realizar seus cálculos de tiro, cabendo à C Tir auxiliar o Cmt Pel Mrt 

Me e o Cmt Esqd C Mec na coordenação dos fogos da SU. 

Há um inconveniente nesta estrutura, quanto ao Cmt deste pelotão. O único 

oficial restante na SU para assumir o comando deste Pel, conforme o quadro de 

cargos atualmente em vigor, é o subcomandante (S Cmt) do Esqd C Mec. O ideal 

seria a criação de um cargo extra de oficial subalterno (tenente) de forma a contemplar 

esse cargo. 

Como bem observou Willemberg138 (2018, p. 4), S Cmt do Esqd C Mec é 

montado em uma Viatura Blindada de Reconhecimento (VBR). Não seria adequado, 

segundo o autor, perder 1/7 do poder de fogo dos canhões da SU, deixando essa Vtr 

sem uso na retaguarda da SU. Nesse caso, para a ocupação do cargo sem novas 

inserções no QC, o S Cmt Esqd é uma opção viável, de modo que é possível reajustar 

as Vtr da SU, passando, por exemplo, essa VBR para o Cmt Esqd139. 

No caso de se empregar o S Cmt nesta função, este oficial acumularia as duas 

funções – S Cmt Esqd e Cmt Pel Mrt Me. O posicionamento lógico dessa fração, mais 

à retaguarda, permite que este oficial se mantenha em ligação com a respectiva área 

de trens e auxilie na coordenação dos aspectos logísticos da SU (BRASIL, 1982, p. 1-

5) e, no caso de uma necessidade deste oficial não estar presente, o adjunto de 

pelotão terá condições de assumir esta fração temporariamente. Tal premissa está, 

ainda, de acordo com o que já previa o manual C 2-36, em um dos métodos de 

organização do Esqd C Mec (BRASIL, 1982, p. 1-3), onde o S Cmt figura como Cmt 

de uma fração temporária de morteiros. Contudo, entende-se que esta não é a melhor 

solução definitiva para o Pel, reiterando-se a necessidade da criação de um claro de 

oficial subalterno para o comando desta fração. 

                                            
138 Op. cit., nota 86. 

139 Com a modernização das Vtr Cascavel, um dos Requisitos Operacionais Desejados (ROD) é um 
equipamento de controle e direção de tiro, com designador de distâncias integrados ao computador 
balístico. Além deste, há um requisito para adição de uma infraestrutura para instalação de um 
sistema de comando e controle. Isso dará uma capacidade ao comandante do carro semelhante à 
encontrada nos carros de combate Leopard 1 A5, permitindo observar o campo de batalha por meio 
de dispositivos de imagem termal, por exemplo. Cabe ressaltar que o Cmt Esqd CC possui como Vtr 
um CC, e não uma Vtr leve. Dados dos requisitos operacionais citados estão disponíveis em 
http://www.defesanet.com.br/guarani/noticia/27837/EE-9-Cascavel---Modernizacao-agora-e-VBR-
MSR-6x6/. Acesso em 18 ago. 18. 
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O novo manual de planejamento e coordenação de fogos indica que a SU deve 

possuir um oficial de fogos (OFSU) e um adjunto do oficial de fogos (Adj OFSU), 

funções estas que poderão ser desempenhadas pelo Cmt Pel Mrt Me e pelo Adj Pel 

Mrt Me (BRASIL, 2017, p. 2-28), em conjunto do observador avançado de artilharia. 

Levando-se em conta os resultados obtidos no questionário 1, além da análise 

realizada no QC dos RC Mec e dos Esqd C Mec orgânicos das Brigadas de Infantaria 

Motorizada, Mecanizada e das Brigadas Blindadas, percebe-se que, muito embora 

exista uma previsão no C 2-20 para uma Seç Mrt Me, esta ainda não é contemplada 

no quadro de cargos. Quanto às peças de apoio, os QC destinam o que prevê nos 

manuais doutrinários. Dessa forma, visando atender a um emprego com base no que 

existe, de fato, nos Esqd C Mec em termos de pessoal, foi elaborada uma proposta 

alternativa, buscando atender, no curto prazo, às demandas da doutrina militar 

terrestre, adaptando-se à realidade. Esta organização, reduzida, mantém a estrutura 

com uma Seç Mrt Me na SU, comandada por um 2º Sgt. 

 
ORGANOGRAMA 9 – Proposta de organização com base na situação atual 
Fonte: o autor 

Uma vantagem dessa formação reside no fato de atender, com base no efetivo 

existente, uma seção de morteiros com central de tiro capaz de prover o apoio de fogo 

indireto para a SU de acordo com as estimativas de efetivo existentes e o QC atual. 

Em que pese o fato da redução do número de peças, após a comparação com outros 

exércitos, verifica-se que as SU geralmente adotam uma formação semelhante, a 2 

peças de morteiro, geralmente embarcadas em uma viatura-morteiro, além de uma 

central de tiro. Cabe ressaltar que as SU não dependem única e exclusivamente de 
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seus morteiros médios, podendo ser, ainda, apoiadas pelo Pel Mrt P do Rgt e pela 

artilharia dos escalões superiores. No entanto, é importante destacar que a proposta 

inicial exposta no organograma 8 deve ser o objetivo a ser alcançado, considerando 

os resultados obtidos neste trabalho. Além disso, essa organização pode ser adaptada 

para os Esqd C Mec orgânicos de brigadas, os quais, a princípio, não possuem uma 

Seç Mrt Me, conforme consta do C 2-36, último manual editado que aborda 

especificamente dessas SU (BRASIL, 1982). 

O apêndice D deste trabalho contém a descrição detalhada de cada uma das 

funções dos elementos integrantes de uma fração de morteiros médio. 

Em ambas as propostas, os Pel C Mec teriam uma nova formação, sem suas 

peças de apoio, conforme proposta constante do apêndice E. Tal proposta foi feita 

com base no que pressupõe os manuais C 2-20, C 2-36 e o caderno de instrução CI 

2-36.  

 

4.3.2 Material 

 

No que tange à dimensão material, a análise realizada ao longo da pesquisa 

apontou dados muito relevantes quanto ao emprego de morteiros. O tipo de material, 

atrelado à viatura empregada mostrou-se, no caso dos Esqd C Mec, um fator que 

poderá agregar maiores capacidades, porém sem se mostrar definitivo para alterar a 

forma de emprego.  Os esquadrões de reconhecimento das brigadas portuguesas 

empregam, em cada tipo de brigada, um morteiro diferente, de acordo com suas 

necessidades, sem perda de valências significativas. 

Os morteiros médios não embarcados em viaturas se mostram muito úteis e 

ágeis, com possibilidade de serem posicionados em qualquer parte do terreno, 

diferente, por exemplo, de modelos embarcados em viaturas, que dependem de um 

terreno apropriado para o seu deslocamento.  

É fato que, no caso dos morteiros não embarcados, o modelo Brandt é um 

grande limitador do apoio de fogo indireto da SU, tendo em vista as possibilidades 

deste armamento. Contudo, o Exército Brasileiro já desenvolveu um novo morteiro de 

81mm antecarga com maior alcance e com um equipamento de pontaria que permite 

a entrada em posição em paralelo com outras peças, além de permitir, de uma única 

posição, o fogo em 360º, atendendo aos princípios da FC Fogos já analisados. 
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Os morteiros embarcados, que passarão a ser uma realidade no Brasil a partir 

da produção das viaturas-morteiro do Projeto Guarani, proporcionarão uma 

capacidade de entrar em posição, realizar um disparo e mudar de posição muito mais 

ágil que o modelo atual, resguardadas as limitações da própria viatura frente ao 

terreno. Contudo, é inegável que este modelo, em conjunto com sistemas de controle 

de tiro computadorizados, permitirão a execução de tiros precisos, com aumento da 

consciência situacional do CAF pela integração destes sistemas de comando e 

controle. 

Ainda sobre as viaturas, verificou-se, com base no questionário 1, que não 

existe uma homogeneidade, apesar da previsão em manual de uma viatura blindada 

para as peças de apoio, corroborada com o QDM dos RC Mec que já preveem uma 

viatura blindada média de combate – morteiro. Contudo, persiste a problemática 

visualizada quanto à seção de morteiros médio da SU, não contemplada com qualquer 

tipo de viatura neste documento. Essa diferença existente dificulta a elaboração de 

um documento de apronto operacional para as peças de morteiro médio 

padronizadas, além do natural déficit de segurança existente nas guarnições não 

dotadas de viaturas blindadas médias, como o Urutu ou o Guarani. 

A quantidade de morteiros estará atrelada ao efetivo existente. A proposta 

exposta no organograma 8 demanda uma quantidade de 6 peças de morteiro por SU, 

enquanto a existente no organograma 9 apenas 2 peças. Mais uma vez o QDM se 

mostra como um limitador, ao destinar apenas 3 peças por SU. Contudo, no segundo 

caso, as viaturas-morteiro poderão compensar a quantidade reduzida de peças e 

efetivo, dada suas capacidades. 

Quanto ao calibre do armamento, verifica-se que tanto o 120mm como o 81mm 

apresentam vantagens e desvantagens a serem levadas em consideração. No 

primeiro caso, há um aumento considerável no alcance do apoio de fogo indireto, além 

de uma maior potência de fogo. O questionário 2 apontou que esta mudança de calibre 

não será um fator que dificultará o cumprimento dos princípios do DICA, estando 

alinhado com os preceitos da DMT. No entanto, há o entendimento de que o calibre 

de 81mm é menos lesivo às estruturas e, portanto, aparenta ser melhor, nesse 

aspecto.  

No que tange à logística, as entrevistas realizadas e algumas observações 

feitas ao final do questionário apontam uma visão a favor do calibre de 81mm. O 

calibre de 120mm, segundo os respondentes, irá aumentar o peso e o volume a ser 



165 
 

transportado para as SU, o custo de manutenção, um aumento na necessidade de 

suplementos, ferramental e peças de reposição. 

 Encerrando a análise relativa ao calibre, considerando o fato de o Regimento 

já contar, no Pel Mrt P, com o calibre de 120mm, uma mudança no âmbito da SU 

retiraria a mistura de calibres desejável, considerando todos os sistemas de apoio de 

fogo indireto, a qual garante uma maior flexibilidade140 e um uso gradual da força. Além 

disso, o equipamento de 120mm é menos ágil que o de 81mm, aumentando o tempo 

necessário para que as peças entrem em posição, caso necessário. 

Por fim, relativo ao material da central de tiro, conforme já fora verificada a 

importância desta equipe para um melhor emprego dos morteiros, é necessário 

equipa-la com materiais que não sejam defasados para o combate contemporâneo 

em áreas humanizadas. Como verificou-se na revisão da literatura, um sistema como 

o Gênesis da IMBEL garantirá que o apoio de fogo indireto ocorra de maneira oportuna 

e com total capacidade de comando e controle por parte do CAF. Este sistema, 

somado às já consagradas pranchetas de tiro e computadores de tiro, como o Palmar 

Militar, também da IMBEL, ao que já existe de optrônicos e equipamentos de pontaria, 

como o goniômetro-bússola e os equipamentos de visão termal com apontador laser, 

permitirão que o Esqd C Mec conte com uma central de tiro moderna e eficaz, 

potencializando as capacidades das peças de morteiro. 

 

4.3.3 Doutrina 

 

Por derradeiro, encerrando as discussões acerca dos resultados, é possível 

determinar as formas de emprego mais adequadas, considerando o exposto sobre a 

organização, o pessoal e o material.  

A pesquisa revelou que os Pel C Mec e os Esqd C Mec possuem estruturas 

muito flexíveis, capazes de se moldar de forma a melhor atender às demandas do 

combate. Verificou-se que a formação de pelotões provisórios é, segundo a doutrina, 

uma saída lógica para a solução de condutas durante os conflitos. Contudo, como já 

fora mencionado, esta mudança na organização demanda tempo e coordenações que 

podem, na prática, não existir. Foi notório, durante a análise do questionário 2, que o 

                                            
140 Com base nas definições existentes nos manuais C 6-1 (BRASIL, 1997, p. 1-6), MD35-G-01 
(BRASIL, 2007, p. 23) e C 20-1 (BRASIL, 2009, p. A-11). 
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emprego centralizado de morteiros é a forma mais adequada para uma série de 

operações desenvolvidas por um Esqd C Mec. 

Dessa forma, entende-se que a formação centralizada como regra aumenta a 

flexibilidade da SU, sem a perda da capacidade de apoio de fogo indireto. 

Descentralizar uma ou mais peças, em reforço ou em apoio direto a um ou mais 

pelotões é, em boa medida, uma forma de emprego mais racional. 

Com isso, considerando a estrutura exposta no organograma 8, com um Pel 

Mrt Me a 03 (três) seções, cada uma a 02 (duas) peças de morteiro, esta fração 

poderia receber as seguintes missões táticas ou situações de comando: 

a. Ação de conjunto: todas as peças de morteiro atuariam centralizadas, em 

proveito de todos os pelotões da SU; 

b. Apoio direto: uma ou mais seções podem ser passadas em apoio direto a 

um ou mais Pel C Mec, permanecendo a comando do Pel Mrt Me; 

c. Reforço: uma ou mais seções podem ser passadas para o comando de um 

ou mais Pel C Mec, ficando vinculado a este(s), inclusive no que se refere à logística; 

e 

d. Reforço de fogo: possibilidade do Pel Mrt Me ou de uma Seç Mrt Me ser 

passada para outro Esqd C Mec, reforçando os fogos desta SU. Essa missão tática 

será determinada pelo Cmt Rgt. 

Percebe-se que o emprego descentralizado, com as seções em apoio direto ou 

em reforço, uma para cada Pel C Mec, permitirá um emprego semelhante com o atual, 

em um caso de emprego, por exemplo, em uma missão de reconhecimento, onde o 

Esqd C Mec poderá receber até 03 (três) eixos de reconhecimento e uma frente de 

até 12 quilômetros, conforme já fora elencado na revisão da literatura. A diferença é 

que cada pelotão receberia uma peça de morteiro a mais, aumentando sua 

capacidade de apoio de fogo indireto. Neste caso, a central de tiro irá trabalhar em 

prol de apenas uma seção de morteiros, que poderá ser a seção que apoia o Pel C 

Mec que realiza o esforço principal da SU. Percebe-se, assim, que há um aumento 

notório das valências já existentes, com uma melhor capacidade de comando e 

controle e maior potência dos fogos. 
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FIGURA 5 – Seções em apoio direto durante um reconhecimento 
Fonte: o autor 

A figura 5 foi feita em escala, de modo a dar a melhor impressão possível de 

como o emprego poderia ocorrer, considerando as capacidades dos morteiros médios 

mais atuais, com alcance próximo de 6 Km. A forma de emprego ilustrada é muito 

semelhante à prevista como regra nos manuais, com a diferença de que cada pelotão 

contará com uma peça a mais de morteiro e que todos esses elementos poderão 

contar com o controle e a coordenação centralizadas na central de tiro do pelotão.  

Prosseguindo na análise das possibilidades de emprego, uma outra opção que 

permite fogos em toda a frente da SU, mantendo um mínimo de centralização, seria 

passar uma seção em apoio direto ou em reforço para um pelotão e manter o restante 

do pelotão de morteiros médio em ação de conjunto, apoiando os outros dois Pel C 

Mec. A seguir, a figura 6, também feita em escala, ilustra bem essa situação, 

corroborando com o fato de que a flexibilidade e a modularidade desejadas para as 

tropas mecanizadas não serão prejudicadas com essa nova estruturação do apoio de 

fogo indireto. No exemplo a seguir, a central de tiro realizará os cálculos e ajustes para 

as duas seções que permanecerem no Pel. A seção destacada em Ap Dto deverá 

prover seus próprios cálculos. 
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FIGURA 6 – Uma seção em apoio direto, com o pelotão menos em ação de conjunto 
Fonte: o autor 

Para outras missões, como uma flancoguarda, onde a SU ocupará posições de 

bloqueio, em uma formação mais compactada (com frentes que variam até 3 

quilômetros), a ação de conjunto se mostra mais viável e permite o máximo do efeito 

da massa e uma melhor capacidade de comando e controle. Possibilidade semelhante 

se visualiza em operações de vigilância, onde áreas de engajamento são planejadas 

a fim de destruir o inimigo pelo emassamento de fogos. A figura 8, na página seguinte, 

mostra um exemplo esquemático desse emprego. 

Nos casos de emprego centralizado, observou-se nos questionários uma 

preocupação quanto à observação e condução do tiro. Primeiramente, a própria 

doutrina aponta que o tiro indireto poderá ser conduzido por qualquer combatente, 

existindo, inclusive, um manual que trata do assunto. Em segundo lugar, há um 

entendimento, baseado na interpretação das missões do grupo de exploradores dos 

Pel C Mec, de que em virtude de sua posição avançada em relação aos demais 

elementos do pelotão, estes possuem condições de realizar a observação avançada 

dos tiros de morteiro. Por fim, o novo manual de Planejamento e Coordenação de 

Fogos (2017, p. 2-28) define que cada pelotão possuirá um observador (Obs Pel), 

integrante da célula de fogos da SU, sugerindo que este poderá ser o adjunto ou 

qualquer outro militar com conhecimento técnico. 
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FIGURA 7 – Pelotão em ação de conjunto durante uma flancoguarda 
Fonte: o autor 

Essa nova proposta de emprego de morteiros nos Esqd C Mec é válida para 

ambos os calibres, sendo que, no caso do calibre de 120mm, verifica-se uma maior 

facilidade em se manter os meios centralizados, em ação de conjunto, em virtude do 

maior alcance deste. Caberá ao comandante, baseado nos fatores da decisão, decidir 

a melhor forma de empregar seus morteiros. Todas as situações supracitadas foram 

consolidadas em uma Nota de Coordenação Doutrinária, constante do Apêndice D 

deste trabalho. 

 

4.4 CONCLUSÕES PARCIAIS 

 

Após a análise dos resultados e discussão dos mesmos, verifica-se que há 

fortes indícios de que as novas premissas da DMT influenciam a forma de emprego 

de morteiros nos Esqd C Mec. Esta pesquisa atestou que tais mudanças não irão 

causar, necessariamente, uma perda de capacidades destas SU, corroborando com 

os estudos elencados ao longo da revisão da literatura, e que as características 

resumidas no acrônimo FAMES ainda restam como uma das principais marcas da 

tropa mecanizada. 
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Com base no exposto, percebe-se que a grande maioria dos oficiais 

submetidos ao questionário e às entrevistas respondeu positivamente quanto às 

deficiências dos atuais aspectos relativos ao emprego de morteiros e que tais tópicos 

necessitam ser revisados e atualizados. 

Ao todo, mais de uma centena de militares foram ouvidos por meio dos 

instrumentos de pesquisa já elencados, todos oficiais aperfeiçoados ou em processo 

de aperfeiçoamento, de modo a afiançar que a amostra possuiria experiência, 

maturidade e vivência necessárias para contribuir com este trabalho. Além disso, mais 

de oitenta obras sobre o assunto foram cuidadosamente estudadas, fichadas e 

analisadas, permitindo um arcabouço de conhecimento mínimo necessário para 

buscar uma solução para o problema de pesquisa.  

O questionário 2 mostrou que, das 23 (vinte e três) perguntas que buscaram 

correlacionar as variáveis dependente e independente desta pesquisa, em 17 

(dezessete) delas o impacto observado foi superior a 75%. Em apenas 01 (uma) 

pergunta, o impacto foi inferior a 50%. Esse resultado é um forte indício de que a 

hipótese de que os conflitos contemporâneos em áreas humanizadas possuem 

relevante influência na atual forma de emprego de morteiros dos Esqd C Mec é 

verdadeira. 

 
GRÁFICO 20 – Grau de impacto total da VI na VD em todo o questionário 2 
Fonte: o autor 
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Em suma, verifica-se que as mudanças propostas, em sua maioria, estão 

relacionadas com uma reorganização do que já existe, permitindo um emprego ainda 

mais flexível e em maior sintonia com a DMT vigente e aproveitando o máximo das 

capacidades dos meios de emprego militar resultantes dos diversos programas 

estratégicos do Exército. Dentre as motivações para este trabalho, destaca-se a busca 

por estruturas mais racionais, conforme visto no Plano de Desenvolvimento da 

Doutrina Militar Terrestre 17/18. Acredita-se que os resultados obtidos corroboram 

com essa premissa, abrindo caminho para novas análises dessa natureza. 
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5 CONCLUSÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Ao concluir esta pesquisa, é mister recapitular a metodologia que norteou o 

presente trabalho, de modo a permitir o estabelecimento das ligações e das 

implicações para a DMT com base nos resultados encontrados na revisão da 

literatura, nos questionários e nas entrevistas. Este trabalho possibilitou entender 

todas as interações existentes entre os conflitos contemporâneos em áreas 

humanizadas e o emprego de morteiros nos Esqd C Mec, resolvendo o problema, 

ampliando a compreensão, mostrando novas relações ou mesmo outros problemas 

em relação ao problema originalmente escolhido. 

O marco inicial deste trabalho foi estabelecido com base na seguinte 

problemática: em que medida os conflitos contemporâneos em áreas 

humanizadas influenciam a atual forma de emprego de morteiros nos 

Esquadrões de Cavalaria Mecanizados? O problema foi solucionado ao passo em 

que se tornou possível apontar todas as implicações desses conflitos, entendidos sob 

a ótica da DMT e trazidas em termos das cinco principais dimensões analisadas: 

ambiente operacional; o amplo espectro dos conflitos; princípios do DICA; implicações 

para o emprego da força; e elementos do poder de combate terrestre. 

Nesse sentido, foram elencadas hipóteses que, supostamente, responderiam à 

esta indagação, de maneira afirmativa ou negativa (hipótese nula): 

a. H1: os conflitos contemporâneos em áreas humanizadas possuem relevante 

influência na atual forma de emprego de morteiros dos Esqd C Mec; e 

b. H0: os conflitos contemporâneos em áreas humanizadas possuem influência 

irrelevante na atual forma de emprego de morteiros dos Esqd C Mec. 

Para se atingir uma compreensão desses aspectos, definiu-se o objetivo geral 

deste trabalho, no sentido de analisar o emprego de morteiros nos Esqd C Mec, dentro 

de um contexto de atuação nos conflitos contemporâneos em áreas humanizadas, 

concluindo sobre a necessidade de adequações nas suas formas de emprego e, 

consequentemente, nos impactos que estas mudanças podem causar em sua 

estrutura de pessoal e material. Percebeu-se que, com base no que já foi exposto 

anteriormente, ele foi atingido, tendo como base todo o arcabouço de resultados 

obtidos ao longo da pesquisa. 

Em consonância com o objetivo geral elencado, foram estabelecidos objetivos 

específicos, traçados como etapas naturais e que foram vencidas no decurso do 
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processo de averiguação do presente tema de pesquisa, conforme será exposto ao 

longo desta conclusão, a saber: 

a. Descrever as principais implicações para o emprego da F Ter definidas na 

DMT, relacionadas ao emprego de morteiros nos Esqd C Mec; 

b. Identificar os principais tópicos da DMT que possam influenciar o emprego 

de morteiros; 

c. Descrever as características das Operações no Amplo Espectro, conceito 

operativo do Exército Brasileiro, relacionadas com o emprego da cavalaria 

mecanizada; 

d. Descrever as características dos conflitos contemporâneos em áreas 

humanizadas; 

e. Descrever as missões do Esqd C Mec; 

f. Descrever as técnicas, táticas e procedimentos de emprego de morteiros nos 

Esqd C Mec; 

g. Identificar a atual organização em pessoal e material dos Esqd C Mec, no 

que tange ao emprego de morteiros; 

h. Comparar o emprego de morteiros dos Esqd C Mec com o de frações 

similares dos Estados Unidos da América e Portugal; 

i. Concluir sobre a influência do combate contemporâneo em áreas 

humanizadas no emprego de morteiros nos Esqd C Mec; e 

j. Propor modificações relativas ao emprego de morteiros nos Esqd C Mec que, 

porventura, sejam necessários para atender às demandas dos conflitos 

contemporâneos em áreas humanizadas. 

Os resultados obtidos permitem afirmar que essa problemática foi solucionada, 

tendo por base todos os aspectos encontrados na revisão da literatura e nos 

questionários, além das percepções e das experiências colhidas de militares 

especialistas ao longo das entrevistas, que mostram que a atual forma de emprego 

de morteiros nos Esqd C Mec precisa ser revista e atualizada para que entre em 

sintonia com a DMT em vigor. Por intermédio destes resultados, será possível otimizar 

e racionalizar o apoio de fogo indireto dessas SU que, atualmente, ocorre conforme 

alguns manuais norte-americanos datados da década de 1960, embriões da doutrina 

de emprego da cavalaria mecanizada do EB, e que visavam atender a um cenário 

bastante diferente do atual. 
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A maior dificuldade encontrada ao longo desta pesquisa foi encontrar trabalhos 

anteriores que abordassem o emprego de morteiros, considerando as dimensões 

elencadas para a definição operacional da variável dependente, com um grau de 

profundidade que permitissem observar aspectos que corroborassem com os 

resultados pretendidos. Mitigou-se este embaraço por meio de uma busca ampla em 

repositórios estrangeiros e, também, por intermédio de uma análise de trabalhos 

relativos ao emprego de meios de artilharia de campanha, resguardadas as diferenças 

de emprego técnico e tático desses elementos, objetivando-se extrair aquilo que de 

mais semelhante existe com o emprego de morteiros. 

A apreciação analítica dos resultados encontrados aponta que o ambiente 

operacional atual se caracteriza por ser difuso, não linear, com vários atores 

envolvidos, com uma influência crescente das considerações civis durante os 

conflitos. Percebe-se uma tendência, cada vez maior, de combates ocorrendo em 

ambientes urbanizados, com civis, deslocados, refugiados, estruturas estratégicas, 

obras de arte que precisam ser preservadas, dentre muitas outras variáveis. 

Enquadrando todos estes fatores, está o Direito Internacional dos Conflitos Armados, 

que limita e restringe o uso da força, visando evitar quaisquer efeitos colaterais 

indesejados. 

Com todo esse dinamismo, o Exército passou a adotar um novo conceito, 

operando no amplo espectro dos conflitos, combinando atitudes de modo que, 

operações ofensivas, defensivas e de cooperação e coordenação com agências 

possam ocorrer simultaneamente ou não, exigindo cada vez mais um grau de 

coordenação e sincronização elevados. 

Outro aspecto relevante levantado na pesquisa é quanto ao achatamento dos 

níveis de decisão, que culminou com a criação da figura do “cabo estratégico”, pois 

uma decisão errônea tomada no nível tático poderá gerar consequências até o nível 

político-estratégico, comprometendo toda uma operação. Isso gerou uma série de 

implicações para o emprego da Força, tais como a letalidade seletiva, consciência 

situacional, proteção da tropa, superioridade de informações, dentre outras. 

A DMT deixou de trabalhar com o conceito de sistemas operacionais e passou 

a entender seu emprego por intermédio das funções de combate, que integram os 

elementos do poder de combate da F Ter, juntamente das Informações e da 

Liderança. As FC não são afetas a uma ou outra arma e se integram e se 

complementam, por meio de princípios e atividades. As operações desenvolvidas 
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pelas tropas de cavalaria estão intimamente ligadas com as atividades da FC M², 

sendo que a atividade de apoio de fogo orgânico possuí latente vínculo com a FC 

Fogos. A integração das funções de combate corrobora com o conceito de precisão 

dos fogos verificado ao longo da revisão da literatura, sendo necessário não somente 

um armamento moderno, mas também um robusto sistema de comando, controle, 

comunicações, computadores, inteligência, vigilância e reconhecimento. 

Diante disso, percebe-se que a DMT evoluiu a passos largos nos últimos anos, 

enquanto a doutrina de emprego dos Esqd C Mec permanece estagnada há, pelo 

menos, 16 anos. E, considerando o apoio de fogo prestado pelos morteiros, seja na 

questão de organização do pessoal, material e formas de emprego, esse hiato é ainda 

maior. 

Por muito tempo, a doutrina de emprego dos Esqd C Mec, no que diz respeito 

ao seu apoio de fogo indireto, esteve limitada ao material utilizado. Percebeu-se, por 

intermédio dos resultados do questionário 1, que mesmo o Exército tendo adquirido o 

Mrt 81mm Royal Ordnance e, mais recentemente, o Mrt Me Acg 81mm, sendo este 

último produzido no Brasil, a grande maioria das unidades mecanizadas ainda utilizam 

o Mrt 81mm Brandt, concebido na primeira metade do século XX e com uma série de 

limitações quando ao seu uso. No entanto, vislumbra-se, a médio prazo, um horizonte 

mais adequado, com o advento das viaturas-morteiro integrantes do Projeto Guarani, 

dotadas de sistemas automatizados de tiro que aumentarão as capacidades do apoio 

de fogo indireto. 

A análise acerca do emprego de morteiros indicou que esses meios ainda são 

extremamente relevantes no combate. Contudo, é notória uma tendência à 

centralização destes, permitindo um melhor comando e controle, além de emassar 

seus fogos, dando maior potência de fogo às frações apoiadas. Os manuais de 

campanha que regulam este emprego ainda indicam que, via de regra, os morteiros 

estarão parte descentralizados nas peças de apoio e o restante nas seções de 

morteiro médio. Além disso, há sempre a possibilidade de formar pelotões provisórios, 

sendo este fato uma das características que garantem aos Esqd C Mec muita 

flexibilidade. 

Contudo, a pesquisa indicou que não é tão simples, durante uma ação de 

combate, alterar a estrutura de uma SU, considerando todas as funções de combate 

necessárias para empregar o poder de combate, sem que normas gerais de ação, 

ensaios e sincronização adequadas tenham acontecido. De fato, é mais fácil, 
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considerando a situação dos morteiros, descentralizar as peças a partir de uma 

estrutura já formada, com um comando estabelecido, rede rádio, dentre outros, do que 

a ação reversa. Além disso, as seções de morteiro médio, embora previstas no C 2-

20, não existem na prática e, tampouco, estão contempladas nos QC e QDM dos RC 

Mec. 

O exemplo do Exército Português que, em meados dos anos 2000, deixou de 

empregar os morteiros dos pelotões de reconhecimento, centralizando-os na SU, 

corrobora com os dados levantados ao longo da pesquisa. Ademais, percebe-se que 

o mesmo acontece nas tropas norte-americanas, possuidoras de vasta experiência 

em combate. 

Com isso, conclui-se que a readequação do emprego de morteiros, mesmo 

considerando a hipótese de se manter o calibre de 81mm, depende muito mais de 

uma reorganização do seu pessoal e material dentro da própria SU do que outras 

medidas mais drásticas. Os resultados obtidos apontam que é possível otimizar a 

estrutura de apoio de fogo indireto dos Esqd C Mec, proporcionando aumento do 

poder de fogo sem perda de flexibilidade, por meio da centralização desses meios em 

uma fração de nível pelotão que, por sua vez, receberá missões táticas conforme o 

estudo de situação do Cmt Esqd. 

Dado o exposto, é possível afirmar que os objetivos desta pesquisa foram 

atingidos. Todas as principais implicações para o emprego da F Ter foram analisadas 

e aprofundadas. Isso permitiu identificar os tópicos da DMT que influenciam o 

emprego de morteiros nas operações no Amplo Espectro. O entendimento dos 

conflitos contemporâneos, comparados com ambiente encontrado durante a década 

de 1960, quando a organização em pessoal e material dos Pel C Mec foi pensada, por 

intermédio da ROCAD, mostrou que, muito embora a Cavalaria Mecanizada ainda 

seja atual, faz-se necessário mudanças de modo a permitir que os Esqd C Mec 

cumpram suas missões clássicas enquadradas em um ambiente operacional 

contemporâneo, valendo-se de técnicas, táticas e procedimentos mais modernos, 

particularmente se compararmos os resultados obtidos com o que se verifica em 

Exércitos mais desenvolvidos. 

Os resultados apontam que o combate contemporâneo em áreas humanizadas 

(variável independente) influencia, significativamente, no emprego de morteiros nos 

Esqd C Mec (variável dependente). Com isso, pode-se afirmar, com base na revisão 
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da literatura, dos questionários e das entrevistas que a hipótese H1 deste trabalho se 

mostra verdadeira, rejeitando-se a hipótese H0. 

Dotadas de uma estrutura de apoio de fogo indireto mais flexível, centralizada 

por regra e, dependendo do caso, conforme uma análise apurada dos fatores da 

decisão, descentralizada pelo Cmt Esqd, é possível afirmar que estas SU estarão 

muito mais aptas a participarem de operações no amplo espectro dos conflitos, 

característicos dos combates atuais, sejam em situações de guerra, como nas de não 

guerra.  

 

5.1 SUGESTÕES E RECOMENDAÇÕES 

 

Com a finalidade de dar melhores condições dos Esqd C Mec serem 

empregados nas operações no amplo espectro, particularmente quanto ao seu apoio 

de fogo indireto, a seguir serão apresentadas as sugestões e recomendações acerca 

do estudo conduzido. Deve-se ressaltar que as ideias consideradas nesse ponto não 

esgotam o assunto, pela sua complexidade e nível de constante atualização. A 

intenção é que essas concepções sirvam para alimentar os futuros debates que 

possam surgir acerca da doutrina da Cavalaria Mecanizada, lato sensu, e do emprego 

de morteiros, stricto sensu. As especificações sugeridas são apenas um roteiro de 

tópicos que poderão ser aprofundados em pesquisas posteriores. 

a. Atualização do manuais C 2-36 ESQUADRÃO DE CAVALARIA 

MECANIZADO, C 2-20 REGIMENTO DE CAVALARIA MECANIZADO, e o caderno de 

instrução CI 2-36 PELOTÃO DE CAVALARIA MECANIZADO, fazendo constar a 

estrutura de morteiros proposta com sua dotação adequada (central de tiro e seções 

de morteiro médio), além da nova constituição do Pel C Mec, conforme o conteúdo 

apresentado nos Apêndice D e E; 

b. Dotação das peças de morteiro com uma viatura adequada para o seu 

emprego, tal como a integrante da família de viaturas blindadas sobre rodas do Projeto 

Guarani, interligada por sistemas de gerenciamento de campo de batalha e de 

controle do apoio de fogo, como o Gênesis da IMBEL, permitindo que o Cmt Esqd, 

CAF da SU, consiga controlar todos os seus fogos indiretos em sincronia com o apoio 

prestado pelo Pel Mrt P do Rgt e pelos GAC dos escalões superiores; e 
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c. Proposta de uma nota de coordenação doutrinária (NCD) sobre o emprego 

do Pelotão de Morteiro Médio dos Esquadrões de Cavalaria Mecanizado, versando 

sobre as finalidades da NCD, generalidades, organização, atribuições do pessoal e 

formas de emprego, consoante o documento apresentado no Apêndice D. 

Esta pesquisa abarcou alguns itens geradores da capacidade (DOAMEPI) de 

emprego de morteiros – doutrina, organização, material e pessoal. Devido à 

abrangência da pesquisa e a possibilidade de aplicação dos resultados nas outras 

vertentes (adestramento, ensino e infraestrutura), foram observadas oportunidades de 

pesquisa derivadas deste assunto, sugerindo-se a realização de estudos futuros 

acerca dos seguintes tópicos: 

a. Utilização dos sistemas de simuladores de apoio de fogo (SIMAF), como os 

existentes na Academia Militar das Agulhas Negras e no Centro de Adestramento Sul 

(CA-Sul), nas cidades de Resende – RJ e Santa Maria – RS, respectivamente, como 

forma de contribuir com as vertentes de ensino e adestramento; 

b. Estudo acerca das capacidades do emprego de morteiros sobre uma 

plataforma (viatura), em comparação com as capacidades daqueles empregados 

desembarcados, posicionados no terreno, concluindo sobre as possibilidades e 

limitações de cada um; 

c. Aprofundamento dos estudos de emprego de morteiros no combate urbano, 

em operações típicas deste ambiente, como reconhecimento de localidades, o 

isolamento e o investimento, considerando o impacto verificado desse tipo de 

armamento nas considerações civis; e 

d. Incluir as frações de morteiro no conceito de certificação de guarnições, 

regulamentando os objetivos de adestramento a serem alcançados por estas frações, 

tudo com a finalidade de se conduzir exercícios de adestramento de boa qualidade, 

no período adequado, tendo como meta permitir que a guarnição execute tiros, ainda 

que em um ambiente de simulação virtual, em proveito de uma tropa em operações. 

Destarte, este trabalho empenhou-se em preencher algumas lacunas 

doutrinárias no emprego dos esquadrões de cavalaria mecanizados do Exército 

Brasileiro, em decorrência da evolução do ambiente operacional e das diversas 

implicações para emprego da Força Terrestre, almejando dar um novo enfoque aos 

estudos já realizados acerca da Cavalaria Mecanizada. Recomenda-se que a 

pesquisa de todos os assuntos relacionados aos estudos de emprego de morteiros 

seja incentivada, e os conhecimentos sejam disseminados nas escolas militares, 
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particularmente na Academia Militar das Agulhas Negras e na Escola de Sargentos 

das Armas.  

Sobreleva-se que, consoante os objetivos apresentados, não se aspira elucidar 

todos os problemas vinculados ao estudo de morteiros. Ao desfechar positivamente 

esta pesquisa em relação à hipótese, apresenta-se, contudo, um primeiro passo para 

o desenvolvimento do preparo, do emprego e da doutrina de estudos de morteiros, 

em alinhamento com o Processo de Transformação que o Exército vem passando. 

Espera-se, por fim, que os resultados apresentados neste trabalho contribuam com o 

aperfeiçoamento da doutrina militar terrestre brasileira, permitindo que a Força 

Terrestre possa enfrentar com maior eficiência e eficácia os desafios do século XXI, 

confirmando, assim, a importância desta pesquisa para as Ciências Militares. 

 

 

 

________________________________ 
GUSTAVO ALESSI DE CASTRO - Cap 
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GLOSSÁRIO 
 

 

 

Academia Militar das Agulhas Negras: É uma escola de ensino superior do 

Exército Brasileiro, situada na cidade fluminense de Resende, única responsável pela  

formação dos oficiais de carreira combatentes das Armas de Infantaria, Cavalaria, 

Artilharia, Engenharia e Comunicações, do Quadro de Material Bélico e do Serviço de 

Intendência do Exército. 

Ação tática: Toda ação de combate que implica em movimento tático e 

articulação, seja de peças de manobra, de elemento de apoio ao combate ou de 

ambos, necessária à execução de uma operação militar, podendo a tropa que a 

empreender combater ou não. 

Alvo: Designação genérica que se dá a qualquer elemento físico, ponto, linha ou 

área que se deseja detectar, acompanhar, reconhecer, neutralizar, destruir, iluminar, 

bloquear, interditar, suprimir ou inquietar. Entidade (pessoa, lugar ou coisa) considerada 

para possível engajamento ou ação, para alterar ou neutralizar a função que ela 

desempenha para o adversário. 

Ambiente operacional: Conjunto de condições e circunstâncias que afetam o 

emprego das forças militares e influem nas decisões do comandante. 

Aproximação dos níveis de planejamento e condução das operações: 

incorporação de tecnologias ampliou a consciência situacional em todos os níveis de 

planejamento e condução das operações, possibilitando o controle de ações táticas 

por autoridades situadas nos níveis mais altos. Da mesma forma, as ações individuais 

ou de frações elementares podem repercutir consideravelmente nos níveis político, 

estratégico e operacional. Esse achatamento nos níveis decisórios possibilita o 

envolvimento das autoridades que integram a Estrutura Militar de Defesa em todo o 

processo, desde o planejamento até o emprego de tropa propriamente dito. 

Base doutrinária: Documento que define a missão das organizações militares 

operacionais à luz da Doutrina Militar Terrestre em vigor. 

Brigada de cavalaria mecanizada: Grande Unidade básica de combinação de 

armas, de natureza mecanizada, constituída por unidades de combate, apoio ao 

combate e de apoio logístico, com grande capacidade de atuação operacional 
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independente e de durar na ação. É apta a cumprir, precipuamente, missões de 

segurança. Realiza operações ofensivas e defensivas no contexto das operações de 

segurança ou como elemento de aplicação do princípio de guerra “economia de 

forças”. 

Caderno de instrução: publicação que regula os procedimentos dos pequenos 

escalões (até subunidade, inclusive), a parte técnica do material e os dados médios 

de planejamento, entre outros assuntos de caráter normativo. Os Órgãos de Direção 

Setorial / Órgãos de Assistência Direta e Imediata são os responsáveis por sua 

elaboração e aprovação, de acordo com sua área específica. 

Capacidades: É a aptidão requerida a uma força ou organização militar, para 

que possa cumprir determinada missão ou tarefa. É obtida a partir de um conjunto de 

sete fatores determinantes, inter-relacionados e indissociáveis: Doutrina, Organização 

(e/ou processos), Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura – que 

formam o acrônimo DOAMEPI. Para que as unidades atinjam o nível máximo de 

prontidão operativa, é necessário que possuam as capacidades que lhes são 

requeridas na sua plenitude. 

Capacidades requeridas: A Transformação permitirá que o Exército esteja 

ajustado às necessidades decorrentes das tarefas e missões que deverá executar nas 

próximas décadas. Para isso, faz-se necessário mapear as novas capacidades 

requeridas, em um trabalho sustentado por uma doutrina efetiva. A partir do nível 

político são determinadas quais capacidades são requeridas à Força Terrestre (as 

Capacidades Militares Terrestres) e, na sequência, definidas quais Capacidades 

Operativas são necessárias às forças que serão empregadas – ou a cada 

Organização Militar – para que possam cumprir as tarefas e missões que lhes cabem. 

Combate contemporâneo: Entendido pelo combate desenvolvido a partir do 

início do século XXI. 

Combate convencional: Conflito armado realizado dentro dos padrões clássicos 

e com o emprego de armas convencionais, podendo ser total ou limitada, quer seja 

pela extensão da área conflagrada, quer seja pela amplitude dos efeitos a obter. É o 

principal propósito da preparação e do adestramento das Forças Armadas da maioria 

dos países. 

Combate moderno: termo utilizado pela doutrina militar terrestre no final dos 

anos de 1990, que representava o grande desenvolvimento tecnológico aplicado à 

arte da guerra no final do século XX, que permitiu o surgimento, nos campos de 
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batalha, de um novo tipo de combate, caracterizado pelo(a): maior mobilidade das 

forças no campo de batalha; maior necessidade de informações e segurança; maior 

rapidez das operações; sincronização das ações; combate continuado; frentes não-

lineares; utilização de armamentos e equipamentos modernos, de alto desempenho, 

mais leves e eficientes; exigência de maior liderança, iniciativa, agilidade, 

sincronização e capacidade de gerenciamento de informações pelos comandantes em 

todos os níveis; uso intensivo da guerra eletrônica e a consequente limitação de 

emprego dos meios de comunicações; e consolidação do conceito de forças-tarefas, 

fundamental para assegurar a vitória no combate. 

Competências requeridas: As competências necessárias ao desempenho de 

um cargo estão apoiadas na aquisição de conhecimentos e habilidades, no 

desenvolvimento de atitudes e valores institucionais e na experiência. A fim de 

preparar os recursos humanos para atuar no Exército transformado, homens e 

mulheres deverão ser capacitados e habilitados a atuar nas Operações no Amplo 

Espectro, em situações de guerra e não guerra. Nesse ambiente complexo, a 

adaptabilidade é um dos principais atributos requeridos aos integrantes da Força. 

Consciência situacional: Em todos os níveis, os comandantes necessitam obter 

uma percepção atualizada e que reflita a realidade sobre o ambiente e a situação de 

tropas amigas e oponentes. A consciência situacional contribui com a decisão 

adequada e oportuna em qualquer situação de emprego, permitindo que os 

comandantes possam se antecipar aos oponentes e decidir pelo emprego de meios 

na medida certa, no momento e local decisivos, proporcionalmente à ameaça. 

Coordenação de fogos: Processo contínuo, que tem por objetivo a aplicação com 

segurança do esforço apropriado do apoio de fogo, no momento oportuno, para a 

obtenção dos efeitos desejados sobre os alvos. 

Digitalização do espaço de batalha: A informação em rede (digitalização) é a 

integração entre sensores, armas e postos de comando, e entre esses e sistemas 

similares – civis, militares, nacionais ou multinacionais – em todos os níveis de 

comando, do estratégico ao tático, apoiada em uma Infraestrutura de Informação e 

Comunicações (IIC) comum. O emprego dessa infraestrutura integrada permite 

disponibilizar as informações aos diferentes níveis de decisão, independentemente do 

lugar em que se encontra, com nível de proteção adequado. 

Direito internacional dos conflitos armados: Conjunto de normas internacionais, 

de origem convencional ou consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado 
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nos conflitos armados, internacionais ou não internacionais, e que limita, por razões 

humanitárias, o direito das Partes em conflito de escolher livremente os métodos e os 

meios utilizados na guerra, ou que protege as pessoas e os bens afetados, ou que 

possam ser afetados pelo conflito. 

 Doutrina delta: concepção doutrinária criada em meados da década de 1990, 

orientada para a guerra limitada, do tipo convencional, ao nível da estratégia 

operacional, em área operacional do continente (excluída a área estratégica 

Amazônica) e no âmbito da defesa externa.  

Doutrina militar terrestre: Conjunto de valores, fundamentos, conceitos, 

concepções, táticas, técnicas, normas e procedimentos da Força Terrestre, 

estabelecido com a finalidade de orientar a Força no preparo de seus meios, 

considerando o modo de emprego mais provável, em operações terrestres e 

conjuntas, estabelecendo um enquadramento comum para ser empregado por seus 

quadros como referência na solução de problemas militares. 

Doutrina: Conjunto de princípios, conceitos, normas e procedimentos, 

fundamentadas principalmente na experiência, destinada a estabelecer linhas de 

pensamentos e a orientar ações, expostos de forma integrada e harmônica. 

Era do conhecimento: conjunção e sinergia de uma série de inovações sociais, 

institucionais, tecnológicas, organizacionais, econômicas e políticas, a partir das quais 

a informação e o conhecimento passaram a desempenhar um novo e estratégico 

papel. Tais inovações constituem-se em elementos de ruptura (para alguns), ou de 

forte diferenciação (para outros), em relação ao padrão precedente, ainda que 

resultantes, em grande medida, de tendências e vetores que não são propriamente 

novos ou recentes. 

Espectro dos conflitos: representa uma escala na qual se visualizam os 

diferentes graus de violência politicamente motivada. Abrange desde a Paz Estável, 

em um extremo, até a situação de Guerra, no outro. Ao longo desse espectro, a Paz 

Instável é a situação na qual ocorre violência localizada e limitada, que não 

comprometa a segurança do Estado como um todo; e a Crise, caracterizada por grave 

ameaça ao Estado cujo nível de violência não implique no envolvimento de toda a 

capacidade militar da Nação (contingência limitada). 

Esquadrão de cavalaria mecanizado: Subunidade integrante de um Regimento 

de Cavalaria Mecanizado. Cada Regimento possui três esquadrões de cavalaria 

mecanizado. 
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Esquadrão de comando e apoio: Subunidade que se destina a apoiar o 

comando da unidade com os meios necessários à conduta das operações de combate 

e prestar o apoio logístico e de fogo às operações do Regimento. 

Estratégia Militar Convencional: Entende-se por estratégia militar a arte e a 

ciência de prever o emprego, preparar, orientar e aplicar o Poder Militar durante os 

conflitos, considerados os óbices existentes ou potenciais, visando à consecução ou 

manutenção dos objetivos fixados pelo nível político. A estratégia militar convencional 

se caracterizou por três fases distintas: a primeira, que ocorreu desde os primórdios 

das civilizações até as guerras napoleônicas, no início do século XIX, caracterizava-

se pela aniquilação do exército inimigo, pois as forças adversárias postavam-se em 

um campo de batalha e, em um único embate, muitas vezes, decidia-se uma 

campanha inteira; a segunda teve início na Revolução Industrial, que trouxe consigo 

a capacidade de os Estados-Nação desenvolvidos mobilizarem, equiparem e 

treinarem grandes efetivos. Durante a Guerra Civil dos EUA (1861 – 1865), percebeu-

se que, a despeito de uma série de derrotas sofridas diante do Exército Confederado, 

a base industrial do Norte permitia-lhe mobilizar novas tropas para sustentar o esforço 

de guerra. Em período muito próximo (1864 – 1870), na América do Sul, a vitória final 

dos aliados na Guerra da Tríplice Aliança evidenciou que a capacidade de 

permanência no combate – ou durar na ação – dentre outros motivos, foi decisiva para 

o desfecho do Conflito. O mesmo ocorreu por ocasião da II Guerra Mundial, pois a 

característica de conflitos de longa duração exigia um esforço de guerra intenso e 

prolongado. Tal estratégia, típica das civilizações industriais do século XIX e XX, 

denominou-se exaustão. Nesse cenário, tornava-se imperiosa a destruição das fontes 

de sustentação do esforço de guerra; e por fim, a terceira estratégia, a da paralisia, 

preconiza o emprego do poder militar de modo intenso, em curto espaço de tempo e 

em largo espectro, com a finalidade de imobilizar o adversário. Surgiu na Guerra dos 

Seis Dias (1967), quando ISRAEL atacou seus vizinhos árabes de modo quase que 

simultâneo em todas as frentes. Com o avanço tecnológico observado nas campanhas 

no IRAQUE (1991 e 2003) e no KOSOVO (1999), multiplicaram-se os vetores de 

emprego, ampliando-se as possibilidades dessa estratégia.  

Fogo indireto: Denomina-se fogo indireto aquele que, por sua importância ou 

influência sobre o conjunto da operação, necessita ser planejado, dirigido, coordenado 

e executado pelos meios que integram a função de combate fogos, a fim de cumprir 

determinada ação tática. 
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Força terrestre: instrumento de ação do Exército Brasileiro, que inclui todos os 

elementos do EB, organizados por módulos de combate, com base em capacidades, 

a partir dos fatores determinantes: Doutrina, Organização (e/ou processos), 

Adestramento, Material, Educação, Pessoal e Infraestrutura, com vistas ao emprego 

nas Operações no Amplo Espectro. 

Função de combate: é um conjunto relativamente homogêneo de atividades e 

tarefas afins, que atendem a uma finalidade comum, além dos sistemas empregados 

na sua execução (pessoas, organizações, informações e processos), que orienta o 

preparo e o emprego dos meios no cumprimento de suas missões. 

Frente: 1. Extensão ocupada por um dispositivo, formatura etc, e medida entre 

as extremidades de dois flancos. 2. Direção para a qual um dispositivo, formatura ou 

unidades estão dirigidos ou voltados. 3. Extensão compreendida entre dois limites, ou 

seja, a largura da zona de ação.  

Grupo de combate: Elemento de combate a pé do pelotão de cavalaria 

mecanizado. Destina-se basicamente a formar o combinado carro de combate – 

fuzileiro com a seção de viaturas blindadas de reconhecimento, tanto para ações 

ofensivas quanto defensivas. Pode ser empregado na realização de pequenas ações 

de reconhecimento, balizamento e limpeza de eixos, particularmente quando o grupo 

de exploradores estiver empenhado em outras missões 

Grupo de exploradores: Fração apta a executar ações de reconhecimento a pé 

ou embarcado, prover segurança nos flancos, realizar golpes de sonda, atuar como 

seção de metralhadoras em base de fogos, realizar o ataque a pé e desempenhar 

diversas funções especiais, como mensageiro e elemento de ligação. 

Guerra de movimento: Tipo de guerra que se caracteriza pela ausência de 

frente estática e no qual as forças de ambos os partidos nela empenhados procuram 

obter ou conservar a iniciativa das operações, recorrendo à manobra, à organização 

dos fogos e à utilização do terreno  

Guerra fria: Lato sensu, é uma situação de confrontação aberta entre duas 

nações ou grupos de nações, não caracterizada como guerra limitada, guerra geral 

ou total, mas com adoção de medidas de hostilidade (restritivas, punitivas e coativas) 

em todos os campos do poder, exceto no poder militar. Pode ser usada na luta pela 

hegemonia entre Estados ou coligações de Estados. De modo mais específico, Guerra 

Fria é, ainda, a designação atribuída ao período histórico de disputas estratégicas e 

conflitos indiretos entre os Estados Unidos e a União Soviética, compreendendo o 
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período entre o final da Segunda Guerra Mundial (1945) e a extinção da União 

Soviética (1991), um conflito de ordem política, militar, tecnológica, econômica, social 

e ideológica entre as duas nações e suas zonas de influência. 

Letalidade seletiva: As forças militares devem ser capazes de engajar alvos de 

natureza militar, com uma resposta proporcional à ameaça, mitigando os efeitos 

colaterais. Possuir letalidade seletiva implica possuir sistemas de armas precisos o 

bastante para preservar a população e as estruturas civis, em perfeito alinhamento 

com os princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) e outras 

legislações pertinentes. 

Manual de campanha: publicação que aborda a tática dos escalões da Força 

Terrestre, ou seja, a forma pela qual são empregados os seus meios. O Centro de 

Doutrina do Exército é responsável por gerenciar a elaboração destes manuais e o 

Estado-Maior do Exército, pela aprovação. 

Modus operandi: é uma expressão em latim que significa "modo de operação". 

Utilizada para designar uma maneira de agir, operar ou executar uma atividade 

seguindo geralmente os mesmos procedimentos. 

Morteiros: Armamentos de tiro indireto. Podem ser empregados para neutralizar 

ou destruir uma área ou um alvo pontual, criar cortinas de fumaça, ou prover a 

iluminação de uma determinada região. Classificam-se em leves (calibre de 60mm), 

médios (calibre de 81mm) e pesados (calibre de 120mm). 

Operações de informação: As Operações de Informação (Op Info) consistem 

em um trabalho metodológico e integrado de capacidades relacionadas à informação, 

em conjunto com outros vetores, para informar e influenciar grupos e indivíduos, bem 

como afetar o ciclo decisório de oponentes, ao mesmo tempo protegendo o nosso. 

Além disso, visam a evitar, impedir ou neutralizar os efeitos das ações oponentes na 

Dimensão Informacional. Integram capacidades relacionadas às atividades de 

Comunicação Social, Operações de Apoio à Informação, Guerra Eletrônica, Guerra 

Cibernética, dentre outras. As Operações de Informação contribuem para a obtenção 

da Superioridade de Informações. 

Operações no amplo espectro: É o Conceito Operativo do Exército, que 

interpreta a atuação dos elementos da F Ter para obter e manter resultados decisivos 

nas operações, mediante a combinação de Operações Ofensivas, Defensivas, de 

Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, simultânea ou sucessivamente, 

prevenindo ameaças, gerenciando crises e solucionando conflitos armados, em 
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situações de Guerra e de Não Guerra. Requer que comandantes em todos os níveis 

possuam alto grau de iniciativa e liderança, potencializando a sinergia das forças sob 

sua responsabilidade. 

Peça de apoio: É o elemento de apoio de fogo indireto do pelotão de cavalaria 

mecanizado. Normalmente, por ser a última fração na ordem de movimento, é 

responsável pela segurança da retaguarda. 

Peça de manobra:  Fração ou elemento pertencente a uma organização de 

combate, apta para a realização de movimento destinado a colocar forças em uma 

situação vantajosa, em relação ao inimigo, ou para cumprir determinada missão. 

Pelotão de cavalaria mecanizado: Fração integrante de um Esquadrão de 

Cavalaria Mecanizado. Cada esquadrão possui três pelotões. 

Plano de desenvolvimento da doutrina militar terrestre: Plano que visa orientar 

o planejamento e coordenar a execução das ações relativas à produção da Doutrina 

Militar Terrestre, em um determinado período, permitindo a sinergia e a convergência 

de esforços entre os diversos órgãos envolvidos no processo. 

Poder de combate terrestre: traduz-se em oito elementos essenciais e 

indissociáveis, a saber: Liderança, Comando e Controle, Informações, Movimento e 

Manobra, Inteligência, Fogos, Logística e Proteção. Todos são igualmente 

importantes no preparo e no emprego dos meios terrestres para o cumprimento de 

suas missões. 

Projeto de Força do Exército Brasileiro: Conhecido pela sigla PROFORÇA, é 

um projeto fiel à metodologia de planejamento, programação e orçamentação, 

apresenta as diretrizes para a concepção e a evolução da Força para 2031, com 

marcos temporais em 2015 e 2022. É dinâmico, interativo, inovador, permeia todo o 

Exército e é adaptável às incertezas que os conflitos do futuro impõem. Orientará o 

Processo de Transformação por meio de diretrizes para os Vetores de Transformação 

(VT): Ciência & Tecnologia; Doutrina; Educação & Cultura; Engenharia; Gestão; 

Recursos Humanos; Logística; Orçamento & Finanças e Preparo & Emprego. 

Proteção da tropa: Como reflexos da importância da Dimensão Humana, torna-

se necessário adotar soluções que priorizem a redução do custo em vidas humanas, 

a proteção do homem e a preservação do bem estar físico e mental – como, por 

exemplo, equipamentos de proteção individual, plataformas blindadas e sistemas de 

proteção ativa e passiva. 
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Quadro de cargos: Documento que discrimina a estrutura organizacional 

necessária para o combate, nas organizações militares que são corpos de tropa, ou 

para o seu adequado funcionamento, no caso de organizações militares 

administrativas. É identificado, também, pela sigla QC. 

Quadro de dotação de material:  Documento, baseado no Quadro de Cargos, 

que prevê a quantidade de material operacional necessária ao cumprimento das 

missões estabelecidas na Base Doutrinária (organizações militares operacionais) ou 

para as atividades de segurança e de instrução das organizações militares que não 

são corpos de tropa. O Quadro de Dotação de Material é específico por Organização 

Militar Tipo. É identificado, também, pela sigla QDM. 

Quadro de organização: Documento que prescreve as missões normais (base 

doutrinária), a estrutura organizacional e que fixa o pessoal e o material que devam 

possuir uma organização militar operacional 

Regimento de cavalaria mecanizado: Unidade de combate organizada, 

equipada e instruída para cumprir, principalmente, missões de reconhecimento e 

segurança. 

Seção de comando: Fração que reúne os meios e o efetivo necessários para 

apoiar o comando da subunidade em suas missões, realizar o controle dos efetivos e 

do material, supervisionar a distribuição de suprimento às frações e coordenar a 

manutenção do material, armamento e viaturas do esquadrão. 

Seção de viaturas blindadas de reconhecimento: o elemento de choque do 

pelotão de cavalaria mecanizado, estando apta a realizar ações de reconhecimento, 

de segurança, de defesa e de ataque. 

Situação de guerra: são aquelas que empregam o Poder Nacional, com 

predominância da Expressão Militar, explorando a plenitude de suas características 

de violência na defesa da Pátria, no amplo espectro dos conflitos. 

Situação de não guerra: quando o Poder Nacional, com predominância da 

Expressão Militar, for empregado sem implicar em ações de efetivo combate, exceto 

em circunstâncias especiais, onde o poder de combate é usado de forma limitada, em 

situação de normalidade institucional ou não, na garantia dos poderes constitucionais, 

garantia da lei e da ordem, prevenção de ameaças, gerenciamento de crise e na 

solução de conflitos. 

Superioridade de informações: superioridade de informações é traduzida por 

uma vantagem operativa derivada da habilidade de coletar, processar, disseminar, 
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explorar e proteger um fluxo ininterrupto de informações aos comandantes em todos 

os níveis, ao mesmo tempo em que se busca tirar proveito das informações do 

oponente e/ou negar-lhe essas habilidades. É possuir mais e melhores informações 

do que o adversário sobre o ambiente operacional. Permite o controle da dimensão 

informacional (espectros eletromagnético, cibernético e outros) por determinado 

tempo e lugar. 

Tropa mecanizada: Termo genérico utilizado  para  designar  toda  tropa que 

empregue viatura  de  combate  ou  de  apoio  ao  combate, caracterizada pela 

blindagem leve e deslocamento sobre rodas. 
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO 1 
 

 

Este questionário faz parte da Pesquisa realizada pelo Cap Cav Gustavo Alessi 

de Castro, integrante do programa de pós-graduação strictu sensu da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os impactos dos conflitos 

contemporâneos em áreas humanizadas, que caracterizam a atual Doutrina Militar 

Terrestre, no emprego de morteiros médios (81mm) no âmbito dos Esquadrões de 

Cavalaria Mecanizados (Esqd C Mec).  

Desse modo, este primeiro questionário é endereçado aos comandantes destes 

esquadrões, e visa realizar um diagnóstico da atual situação das subunidades, de 

modo a corroborar com o andamento da pesquisa, com vistas no levantamento dos 

aspectos abaixo relacionados: 

a) o tipo de material empregado; 

b) o efetivo existente e como este está organizado; 

c) o tipo de viatura empregada; e 

d) a forma de emprego mais adotada. 

 

Sua participação neste questionário é de suma importância, e permitirá uma 

análise mais fidedigna da atual situação do apoio de fogo indireto orgânico dos Esqd 

C Mec, visando dar maiores subsídios para este estudo. 

Desde já, agradeço sua prestimosa contribuição. 

Respeitosamente, 

Cap Gustavo Castro 

 

 

*Obrigatório 

 

 

 

 
O presente questionário será respondido preferencialmente por meio da ferramenta Google 

Docs, pelo link: https://goo.gl/forms/uUU74ujgWDeJXbzQ2 
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1. Indique o Posto/Graduação e o nome de guerra do Sr. 
___________________________________________________________________ 
 
2. A qual unidade/subunidade o Sr. pertence? * 
___________________________________________________________________ 
 
3. Caso pertença a um RC Mec, quantos Esqd C Mec existem em sua OM? 
a. (     ) 1 
b. (     ) 2 
c. (     ) 3 
 
4. Qual é o modelo de morteiro 81mm existente em sua SU? * 
a. (     ) Morteiro 81mm Brandt 
b. (     ) Morteiro 81mm Royal Ordnance 
c. (     ) Morteiro Médio Antecarga 81mm 
d. (     ) Apesar da previsão em QDM, não possuo morteiros em minha SU 
e. (     ) Outro: ________________________________________________________ 
 
5. Quantos morteiros 81mm existem em sua SU? * 
a. (     ) 03 (três) - 1 para cada pelotão 
b. (     ) 06 (seis) - 1 para cada pelotão e 3 para a Seç Mrt Me 
c. (     ) Não há nenhum morteiro 81mm em minha SU 
d. (     ) Outro: ________________________________________________________ 
 
6. Qual é a viatura empregada pela Pç Ap dos pelotões de sua SU? * 
a. (     ) VBTP Urutu 
b. (     ) VBTP-MR Guarani 
c. (     ) Vtr 4x4 (Land rover, Marruá, outra) 
d. (     ) Não há viatura para a peça de apoio 
e. (     ) Outro: ________________________________________________________ 
 
7. Sua SU possui uma Seç Mrt Me? * 
a. (     ) Sim, com a dotação completa 
b. (     ) Sim, com a dotação incompleta 
c. (     ) Não possuo uma Seç Mrt Me em minha SU 
 
8. Como é realizado o adestramento do emprego de morteiros de sua SU? (Marque 
mais de uma opção, se desejar) * 
a. (     ) Trabalham isolados nas Pç Ap dos pelotões 
b. (     ) Trabalham centralizados, em um Pel Prov Mrt Me, sem Central de Tiro 
c. (     ) Trabalham centralizados, em uma Seç Mrt Me, sem Central de Tiro 
d. (     ) Trabalham centralizados, em um Pel Prov Mrt Me, com Central de Tiro 
e. (     ) Trabalham centralizados, em uma Seç Mrt Me, com Central de Tiro 
f. (     ) Trabalham isolados nas Pç Ap dos pelotões, porém coordenadas por uma 
Central de Tiro 
g. (     ) Outro: ________________________________________________________ 
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9. Quanto ao efetivo das peças de apoio dos Pel C Mec, marque a opção (número de 
militares) que reflita a atual situação de pessoal de sua SU. * 

Função / Efetivo 1 2 3 4 5 6 Nenhum 

Chefe da Peça        

Atirador        

Auxiliar do Atirador        

Municiador        

Motorista / 2º Municiador        

 
10. Quanto ao efetivo das peças da Seç Mrt Me, marque a opção (número de 
militares) que reflita a atual situação de pessoal de sua SU. * 

Função / Efetivo 1 2 3 4 5 6 Nenhum 

Chefe da Peça        

Atirador        

Auxiliar do Atirador        

Municiador        

Motorista / 2º Municiador        

 
11. Quanto ao efetivo da central de tiro da Seç Mrt Me, marque a opção (número de 
militares) que reflita a atual situação de pessoal de sua SU. * 

Função / Efetivo 1 2 3 4 5 6 Nenhum 

Chefe da C Tir        

Cb Calculador        

Cb Auxiliar de Telemetria        

Sd Radioperador        

Observador Avançado        
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO 2 
 

 

Este questionário faz parte da Pesquisa realizada pelo Cap Cav Gustavo Alessi 

de Castro, integrante do programa de pós-graduação strictu sensu da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO).  

A pesquisa tem como objetivo principal analisar os impactos dos conflitos 

contemporâneos em áreas humanizadas, que caracterizam a atual Doutrina Militar 

Terrestre, no emprego de morteiros médios (81mm) no âmbito dos Esquadrões de 

Cavalaria Mecanizados (Esqd C Mec), integrantes da Seção de Morteiros Médios e 

das Peças de Apoio dos Pelotões de Cavalaria Mecanizados.  

Desse modo, este questionário é endereçado aos capitães aperfeiçoados ou 

em processo de aperfeiçoamento, integrantes das turmas de 2006, 2007, 2008 e 2009 

da AMAN, que preferencialmente já tenham servido em um Esqd C Mec, no intuito de 

verificar em que medida os conflitos contemporâneos em áreas humanizadas 

influenciam a atual forma de emprego de morteiros nos Esquadrões de 

Cavalaria Mecanizados (problema de pesquisa), de modo a contribuir para a 

evolução da Doutrina Militar Terrestre e para a modernização da Cavalaria 

Mecanizada do Exército Brasileiro. 

A presente ferramenta de pesquisa é composta de 25 (vinte e cinco) perguntas, 

divididas da seguinte forma: 

Levantamento Inicial de Dados 05 perguntas 

Ambiente Operacional 03 perguntas 

Operações no amplo espectro 04 perguntas 

Direito Internacional dos Conflitos Armados 02 perguntas 

Implicações para o emprego da Força 02 perguntas 

Elementos do Poder de Combate Terrestre 08 perguntas 

Conclusão 01 pergunta 

Sua participação neste questionário é de suma importância, e permitirá 

colaborar com o processo de busca de respostas para o problema desta pesquisa. 

Desde já, agradeço sua prestimosa contribuição. 

Respeitosamente, 

Cap Gustavo Castro 

Itens marcados com um asterisco (*) são de preenchimento obrigatório. 
O presente questionário será respondido preferencialmente por meio da ferramenta Google 

Docs, pelo link: https://goo.gl/forms/h20BMJbnkAyxApm02 
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LEVANTAMENTO INICIAL DE DADOS 

 

1. Preencha, nos campos abaixo, seus dados pessoais. Os dados contendo um 
asterisco são de preenchimento obrigatório.  
a. Turma de Formação *: (      ) 2006  (      ) 2007  (      ) 2008  (      ) 2009 
b. OM que serve atualmente *: __________________________ 
c. Ano em que realizou o Curso de Aperfeiçoamento na EsAO *:  

(      ) 2018  (      ) 2017  (      ) 2015  (      ) 2014  (      ) 2013 
2. O Senhor já exerceu ou exerce a função de Cmt Esqd C Mec ou de Cmt Pel C 

Mec?* 
a. Sim 
b. Não 

2a. Caso tenha respondido “Sim” na pergunta anterior, indique a(s) OM(s) e o ano 
em que exerceu a(s) referida(s) função(ões). 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

3. O Senhor já participou de exercícios de adestramento empregando o Esqd C Mec 
em suas missões clássicas (Reconhecimento e Segurança)?* 
a. Sim 
b. Não 

4. O Senhor já realizou tiro real do morteiro 81mm durante estas operações?* 
a. Sim 
b. Não 

4a. Caso tenha respondido “Sim” na pergunta anterior, selecione de que forma esse 
tiro ocorreu. 

a. Tiro das Armas Coletivas, fora de contexto tático 
b. Tiro das Armas Coletivas, dentro de um contexto (Ex: Ocupação de P Blq) 
c. Tiro de Morteiro durante a execução de um reconhecimento ou de uma missão 

de segurança, em um combate de encontro. 
d. Outro: _________________________________________________________ 

5. O senhor já empregou o Esqd C Mec em operações de cooperação e coordenação 
com agências, tais como as de garantia da lei e da ordem (GLO), sob as sob a 
égide de organismos internacionais, atribuições subsidiárias ou outras operações 
em situação de não guerra?* 
1. Sim 
2. Não 

5a. Caso tenha respondido “Sim” na pergunta anterior, explique como você 
empregou sua peça de apoio e sua seção de morteiros médios. 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
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AMBIENTE OPERACIONAL 

O ambiente operacional contemporâneo é caracterizado, segundo o manual de 
Doutrina Militar Terrestre, pelos seguintes fatores:  
 
- Dimensão humana 
- Combate em áreas humanizadas 
- Importância das Informações 
- Caráter difuso das ameaças 
- Ambiente interagências 
- Novas tecnologias e sua proliferação 
- Espaço cibernético 
 
Para maiores informações, acesse o extrato do manual EB20-MF-10.102 - 
Doutrina Militar Terrestre. 
 
https://drive.google.com/open?id=1Hmf_ZceolZsGbGkOhGvahs_2afaN8rNF 

 
6. O emprego centralizado de morteiros em uma única fração, sob comando do 

Coordenador do Apoio de Fogo da SU (Cmt Esqd), assessorado pelo Observador 
Avançado designado para esta SU, é o modelo mais alinhado com os fatores que 
afetam o ambiente operacional contemporâneo.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

7. O emprego de uma central de tiro, responsável por todos os cálculos e 
preparações para o tiro, é indispensável para um emprego mais eficiente e eficaz 
de morteiros no ambiente operacional contemporâneo.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

8. Uma eventual mudança para o calibre 120mm, associada às novas tecnologias 
agregadas, tais como o emprego de sistemas embarcados em viaturas-morteiro 
com computadores de tiro, tornará o emprego dos morteiros no Esqd C Mec mais 
alinhado com os fatores que caracterizam o ambiente operacional 
contemporâneo.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 
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OPERAÇÕES NO AMPLO ESPECTRO 

O conceito operativo do Exército aponta que as forças operativas devem estar em 
condições de combinar atitudes, em operações ofensivas, defensivas e de 
cooperação e coordenação com agências, em situações de guerra e não guerra. 
 
Para maiores informações, acesse o extrato do manual EB70-MC-10.223 - 
Operações. 
 
https://drive.google.com/open?id=1RjXJBfTp_Prh1dy2IhHHvU-tZMLqKSv7 

 
9. Considerando o processo de racionalização e modernização do Exército Brasileiro, 

além do advento de modernos sistemas de armas, assinale com um “X” a opção 
que represente a forma de emprego de morteiros no âmbito dos Esqd C Mec mais 
adequada nas operações no amplo espectro, considerando-se o calibre de 
81mm.* 
- Alcance do Mrt Royal Ordnance = 5.800m 
- Alcance do Mrt Me Acg 81mm produzido pelo AGR = próximo de 6.000m 
 

Forma de emprego 

Operações 

Reconhecimento Segurança 
Cooperação e 

Coordenação com 
Agências 

Centralizados em uma 
única fração, em ação 
de conjunto 

   

Centralizados em uma 
única fração, em apoio 
direto a um Pel C Mec 

   

Descentralizados nas 
Pç Ap do Pel C Mec 

   

 
10. Considerando o processo de racionalização e modernização do Exército Brasileiro, 

além do advento de modernos sistemas de armas, assinale com um “X” a opção 
que represente a forma de emprego de morteiros no âmbito dos Esqd C Mec mais 
adequada nas operações no amplo espectro, considerando-se uma eventual 
mudança para o calibre de 120mm.* 
 
- Alcance com munição convencional = 6.500m  
- Alcance com munição pré-raiada = 8.000m  
- Alcance com munição pré-raiada com propulsão adicional = 12.600m  
 

Forma de emprego 

Operações 

Reconhecimento Segurança 
Cooperação e 

Coordenação com 
Agências 

Centralizados em uma 
única fração, em ação 
de conjunto 

   

Centralizados em uma 
única fração, em apoio 
direto a um Pel C Mec 
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Descentralizados nas 
Pç Ap do Pel C Mec 

   

11. O emprego de uma única fração centralizada de morteiros no âmbito do Esqd C 
Mec permite uma rápida adaptação no caso de uma mudança de atitude (situação 
de guerra para situação de não guerra).* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

12. As viaturas-morteiro, com sistemas embarcados e computadores de tiro, são 
indispensáveis para o apoio de fogo indireto do Esqd C Mec nas operações no 
amplo espectro, se comparadas com as peças de morteiro em uso, como o 
Morteiro RO ou o Morteiro 81mm Antecarga.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

 

DIREITO INTERNACIONAL DOS CONFLITOS ARMADOS (DICA) 

O Exército Brasileiro tem como um dos princípios de guerra o da Legitimidade. 
Isso indica que todas as ações devem ocorrer sob a égide das leis e normas que 
regem os diversos aspectos de emprego da Força. Um destes dispositivos é o 
conjunto de leis, normas, tratados e protocolos que compõem o Direito 
Internacional dos Conflitos Armados. O manual de DMT elenca alguns princípios 
do DICA que devem nortear o emprego das forças em situações de guerra e não 
guerra: 
 
- Distinção 
- Limitação 
- Proporcionalidade 
- Necessidade Militar 
- Humanidade 
 
Para maiores informações, acesse o extrato do manual MD34-M-03 - Manual de 
Emprego do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) nas Forças 
Armadas. 
 
https://drive.google.com/open?id=1vN9W_V94NhpJWS4j2K1OweveG_Qa0lHX 

 
13. O emprego centralizado de morteiros em uma única fração, sob comando do 

Coordenador do Apoio de Fogo da SU (Cmt Esqd), assessorado pelo Observador 
Avançado designado para esta SU, associado ao trabalho de uma central de tiro 
responsável por todos os cálculos e preparações para o tiro, são indispensáveis 
para mitigar eventuais violações destes princípios do DICA.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
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d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

14. Uma eventual mudança para o calibre 120mm, de maior precisão associada às 
novas tecnologias agregadas, tais como o emprego de sistemas embarcados em 
viaturas-morteiro com computadores de tiro, não irão violar estes princípios do 
DICA.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

IMPLICAÇÕES PARA EMPREGO DA FORÇA 

A Doutrina Militar Terrestre (DMT) definiu algumas implicações para o emprego da 
Força Terrestre (F Ter), dadas as características do ambiente operacional e dos 
conflitos contemporâneos:  
 
- Letalidade seletiva 
- Proteção da tropa 
- Superioridade de informações 
- Consciência situacional 
- Digitalização do espaço de batalha 
- Operações de informação 
 
Para maiores informações, acesse o extrato do manual EB20-MF-10.102 - 
Doutrina Militar Terrestre. 
https://drive.google.com/open?id=1D5EpYoYJW6e9xKxMolqQTgjCZBvUAaex 

15. O emprego centralizado de morteiros em uma única fração, sob comando do 
Coordenador do Apoio de Fogo da SU (Cmt Esqd), assessorado pelo Observador 
Avançado designado para esta SU, está mais alinhado com estas implicações do 
que o emprego de peças isoladas nos Pel C Mec.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

16. A adoção de uma central de tiro, responsável pelos cálculos e preparações para o 
tiro de todas as peças da SU, tornará o emprego de morteiros no âmbito do Esqd 
C Mec mais alinhado com estas implicações.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 
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ELEMENTOS DO PODER DE COMBATE TERRESTRE 

 

17. O emprego centralizado de morteiros em uma única fração, sob comando do 
Coordenador do Apoio de Fogo da SU (Cmt Esqd), assessorado pelo Observador 
Avançado designado para esta SU, facilita o comando e controle no que tange ao 
apoio de fogo indireto.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

18. Com o advento dos sistemas de radares de vigilância, somados à evolução dos 
sistemas óticos, as tropas mecanizadas passaram a ter uma maior capacidade de 
“ver sem serem vistas”, adquirindo alvos a maiores distâncias e com maior 
segurança. Com isso, a necessidade de emprego de morteiros no âmbito dos 
pelotões diminuiu. * 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

19. O emprego de morteiros no âmbito do Esqd C Mec, muito embora seja uma 
atividade intimamente relacionada com a função de combate Movimento e 
Manobra (apoio de fogo orgânico), é muito influenciado pelos princípios e pelas 
características da Função de Combate Fogos.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

20. Uma eventual mudança para o calibre 120mm irá facilitar a logística no âmbito do 
Regimento de Cavalaria Mecanizado, ao padronizar este calibre com o já utilizado 
pelos Pelotões de Morteiro Pesado do Esquadrão de Comando e Apoio.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
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e. Discordo totalmente 

Princípios da Função de Combate Fogos 
 
Segundo o manual da FC Fogos, existem alguns princípios que devem nortear as 
atividades e tarefas desta FC, quais sejam:  
 
- Precisão 
- Adequabilidade 
- Sincronização 
- Presteza 
- Atuação em rede 
 
Para maiores informações, acesse o extrato do manual EB20-MC-10.206 – Fogos 
 
https://drive.google.com/open?id=19KhRZ7zxuiEa4jqf_942D0bkweaK57Kn 

21. O emprego de uma central de tiro, responsável por todos os cálculos e 
preparações para o tiro, é fundamental para que os morteiros do Esqd C Mec 
sejam empregados segundo estes princípios.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

Características dos Fogos 
 
O manual da FC Fogos elenca algumas capacidades que os elementos 
responsáveis pelas atividades e tarefas desta FC devem possuir: 
  
- Operação sob quaisquer condições meteorológicas 
- Precisão 
- Flexibilidade de emprego (apoio em 360º) 
- Aplicação conjunta com vistas aos resultados mais eficientes 
- Consciência situacional 
- Proteção ao fratricídio 
- Integração e coordenação com a utilização do espaço aéreo 
 
Para maiores informações, acesse o extrato do manual EB20-MC-10.206 – Fogos 
 
https://drive.google.com/open?id=19KhRZ7zxuiEa4jqf_942D0bkweaK57Kn 

22. O emprego centralizado de morteiros em uma única fração, sob comando do 
Coordenador do Apoio de Fogo da SU (Cmt Esqd), assessorado pelo Observador 
Avançado designado para esta SU, associado ao trabalho de uma central de tiro 
responsável por todos os cálculos e preparações para o tiro reúne melhores 
condições de apresentar estas características do que o emprego de peças isoladas 
nos Pel C Mec.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
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e. Discordo totalmente 
23. Uma eventual mudança para o calibre 120mm, associada às novas tecnologias 

agregadas, tais como o emprego de sistemas embarcados em viaturas-morteiro 
com computadores de tiro, é indispensável para que se alcance estas 
características.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 

 

Coordenação dos Fogos 
 
A execução de fogos cinéticos ocorre mediante uma rigorosa coordenação, que no 
caso do Esqd C Mec, cabe ao Cmt Esqd, assessorado pelo Observador Avançado 
(OA) designado para a SU. O manual da FC Fogos elenca alguns princípios para a 
coordenação de fogos:  
 
- Perfeita compreensão da intenção do comandante 
- Considerar todos os meios disponíveis 
- Fornecer o tipo de apoio de fogo solicitado 
- Utilizar o meio mais eficaz 
- Utilizar os meios do menor escalão capaz de executar o apoio de fogo 
- Coordenar com rapidez 
- Proporcionar segurança às tropas amigas, aeronaves, embarcações e 
instalações 
- Utilizar um sistema comum de designação de alvos 
- Evitar duplicações desnecessárias 
- Coordenar em todos os escalões 
 
Para maiores informações, acesse o extrato do manual EB20-MC-10.206 – Fogos 
 
https://drive.google.com/open?id=1bvhqtPv0xr9ftqnwrifsr042m9rnDeLw 

 
24. O emprego centralizado de morteiros em uma única fração, sob comando do 

Coordenador do Apoio de Fogo da SU (Cmt Esqd), assessorado pelo Observador 
Avançado designado para esta SU, associado ao trabalho de uma central de tiro 
responsável por todos os cálculos e preparações para o tiro, está mais alinhado 
com estes princípios do que o emprego de peças isoladas nos Pel C Mec.* 
a. Concordo totalmente 
b. Concordo 
c. Nem concordo, nem discordo 
d. Discordo 
e. Discordo totalmente 
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CONCLUSÃO 

 

Agradeço a prestimosa contribuição do senhor neste questionário que, certamente, 
permitirá alcançar os objetivos desta pesquisa. Este espaço é destinado para que o 
senhor acrescente informações que julgue relevantes. 

 

 

25. O senhor deseja acrescentar alguma informação sobre o emprego de morteiros no 
Esqd C Mec que julgue relevante para esta pesquisa? 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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APÊNDICE C – ENTREVISTA 
 

 

A presente entrevista constitui-se um instrumento de pesquisa do trabalho “O 

EMPREGO DE MORTEIROS DOS ESQUADRÕES DE CAVALARIA 

MECANIZADOS NOS CONFLITOS EM ÁREAS HUMANIZADAS”, a ser apresentado 

à Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais pelo Cap Cav Gustavo Alessi de Castro, 

como requisito parcial para a obtenção do Grau de Mestrado em Ciências Militares. 

A finalidade desta atividade é o levantamento de informações e opiniões 

baseadas no conhecimento especializado acerca do emprego de morteiros nos 

Esquadrões de Cavalaria Mecanizados, inseridos no cenário dos conflitos 

contemporâneos, considerado, ainda, o escopo da Doutrina Militar Terrestre atual.  

Ao final do trabalho, espera-se que seja possível verificar em que medida os 

conflitos contemporâneos em áreas humanizadas influenciam a atual forma de 

emprego de morteiros nos Esquadrões de Cavalaria Mecanizados, no intuito de 

contribuir para a evolução da Doutrina Militar Terrestre e para a modernização da 

Cavalaria Mecanizada do Exército Brasileiro. 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

O senhor está sendo convidado para participar, como voluntário, da pesquisa 

realizada pelo Cap Cav GUSTAVO ALESSI DE CASTRO, sob orientação do Cel 

JÚLIO CÉSAR DE SALES, cujo tema é "O emprego de morteiros dos Esquadrões de 

Cavalaria Mecanizados nos conflitos em áreas humanizadas". 

 

Declaro ter sido esclarecido dos seguintes pontos: 

 

1. A pesquisa tem como objetivo principal analisar os impactos dos conflitos 

contemporâneos em áreas humanizadas, que caracterizam a atual Doutrina Militar 

Terrestre, no emprego de morteiros médios (81mm) no âmbito dos Esquadrões de 

Cavalaria Mecanizados (Esqd C Mec), integrantes da Seção de Morteiros Médios e 

das Peças de Apoio dos Pelotões de Cavalaria Mecanizados.  

2. A participação do senhor consistirá em fornecer opiniões acerca dos 

assuntos atinentes a esta pesquisa, considerando a experiência no comando de 
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subunidade isolada, a seleção para frequentar o Curso de Comando e Estado-Maior 

do Exército, a experiência como instrutor em estabelecimentos de ensino e a vivência 

através de cursos realizados em outros países. 

3. Durante a realização desta pesquisa, em virtude de sua natureza 

eminentemente bibliográfica/documental, não há qualquer risco à integridade física de 

qualquer pessoa. 

4. Ao participar deste trabalho, o senhor estará contribuindo para o 

desenvolvimento da doutrina de emprego de morteiros nos Esqd C Mec, 

acompanhando o processo de modernização da Cavalaria e do Exército Brasileiro. 

5. A participação do senhor nesta pesquisa perdurará apenas até o término da 

mesma, prevista para outubro de 2018. 

Estou de acordo com os termos acima descritos: 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

AUTORIZAÇÃO PARA VINCULAÇÃO 

Caso o senhor autorize divulgar seu nome nesta pesquisa, o mesmo constará 

do capítulo de "Análise dos Resultados", durante a tabulação das respostas. Caso o 

senhor não autorize, as respostas serão tabuladas, contudo, sua privacidade será 

preservada. 

Autorizo ter meu nome vinculado à pesquisa e divulgado nos resultados. 

(    ) Sim   (    ) Não 

 

IDENTIFICAÇÃO 

Preenchido conforme a resposta no item anterior – “Autorização para 

vinculação”. 

1. Posto 

2. Nome completo 

3. Turma de formação 

4. Experiência como comandante de Esqd C Mec (ano e SU/U) 

5. Experiência como instrutor em estabelecimento de ensino (ano e local) 

6. Experiência em Cursos no Exterior (ano e local) 

 

1ª QUESTÃO 
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Atualmente, o manual C 2-20 contempla apenas 2 formas de emprego de 

morteiros: isolados, nos Pel C Mec, e na Seç Mrt Me. Esta última, no entanto, carece 

de maiores detalhes de como este emprego ocorre (ação de conjunto, apoio direto, 

etc). Segundo este manual, a seção de morteiros médios é dotada de 3 peças de 

morteiro, enquanto cada pelotão possui 1 peça cada, totalizando 6 peças na SU. 

Contudo, o QDM em vigor contempla apenas as peças existentes nos pelotões. 

Exemplos de emprego (missões táticas/situação de comando), considerando o 

atual quantitativo de morteiros previsto no C 2-20: 

- 6 morteiros em ação de conjunto, centralizados em uma Seç Mrt Me; 

- 6 morteiros em apoio direto a um Pel C Mec, centralizados em uma Seç Mrt 

Me; 

- seções, a 2 peças, passadas em apoio direto/reforço a cada um dos Pel C 

Mec; 

O novo morteiro 81mm, recentemente produzido pelo AGR, possui alcance 

próximo de 6km. Os morteiros 120mm AR, já empregados nos Pel Mrt P, possuem 

alcance que varia de 6,5 a 12,6 Km, dependendo do tipo de munição. 

As tropas mecanizadas são aptas, sobretudo, para cumprirem missões de 

reconhecimento e segurança, se considerarmos um quadro de defesa externa.  

Com base nestas premissas, responda os itens abaixo. 

 

Item 1 – Nas missões de reconhecimento, a frente atribuída a uma SU varia de 

8 a 12 Km. Durante o reconhecimento de eixo, um Esqd C Mec reconhecerá 01 eixo, 

quando o contato com o inimigo for iminente, e até 3 eixos em situações favoráveis. 

Considerando este tipo de operação, o senhor julga que o emprego por peças isoladas 

ainda deve ser a forma normal de emprego? O emprego centralizado (considerando 

os exemplos citados acima) não proporciona maior flexibilidade e potência de fogos 

ao Esqd? Este emprego descentralizado (considerando o QDM em vigor) não deveria 

ser uma exceção à regra? 

 

Item 2 – Dentro da premissa do item anterior, como o senhor avalia a 

centralização dos morteiros em uma única fração da SU, considerando os fatores que 

definem o ambiente operacional contemporâneo (dimensão humana, combate em 

áreas humanizadas, importância das informações, caráter difuso das ameaças, 

ambiente interagências, novas tecnologias e o espaço cibernético)? O senhor acredita 
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que, mesmo considerando um quadro de defesa externa, estes fatores são decisivos 

para uma mudança na forma de empregar o apoio de fogo indireto nos Esqd C Mec? 

Cite outros fatores distintos, caso haja, que influenciam a forma de emprego de 

morteiros. 

 

2ª QUESTÃO 

O apoio de fogo indireto no âmbito do Esqd C Mec é realizado por intermédio 

de morteiros médios, de calibre 81mm. Estudos anteriores e análises comparativas 

apontam que o calibre 120mm pode ser empregado, como forma de aumento do poder 

de fogo das SU mecanizadas, além de facilitar a logística e, de maneira geral, 

padronizar no âmbito dos Regimentos o ensino/instrução, os meios, o adestramento 

e a infraestrutura, componentes geradores da capacidade de apoio de fogo indireto 

(DOAMEPI). 

 

Item 3 – Dada as peculiaridades dos conflitos contemporâneos (ambientes 

urbanizados, Direito Internacional dos Conflitos Armados, influência das 

considerações civis), o senhor acredita que o calibre de 81mm ainda é o mais 

adequado para esta fração? Dada as frentes amplas que um Esqd C Mec recebe em 

suas missões, o calibre 120mm, de maior alcance, não atende, em melhores 

condições, as necessidades destas SU? Quais são os fatores que o senhor julga 

serem decisivos para a escolha de um calibre em detrimento de outro? 

 

3ª QUESTÃO 

O direito internacional dos conflitos armados (DICA), também conhecido por 

Direito Internacional Humanitário (DIH), é um ramo do direito definido por Jardim 

(2006, p. 14, apud GRALA, 2013, p. 40) como “um corpo de normas internacionais, 

de origem convencional ou consuetudinária, especificamente destinado a ser aplicado 

nos conflitos armados, internacionais ou não internacionais, que limita o direito das 

partes em conflito a escolher livremente os métodos e os meios utilizados na guerra, 

ou que protege as pessoas e os bens afetados, ou que podem estar afetados pelo 

conflito”. 

De modo a cumprir esta finalidade, o manual de DMT, alinhado com o manual 

de emprego do DICA no âmbito das Forças Armadas, define alguns princípios básicos 
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de que devem nortear a aplicação desse ramo do direito: distinção, limitação, 

proporcionalidade, necessidade militar e humanidade (BRASIL, 2014, p. 4-3). 

 

Item 4 – A mudança para o calibre 120mm pode prejudicar o cumprimento das 

leis e convenções do DICA, se considerarmos todo o sistema de armas (central de tiro 

computadorizada, precisão das munições, quantidade de carga explosiva)? 

 

4ª QUESTÃO 

Com o advento dos sistemas de radares de vigilância, somados à evolução dos 

sistemas óticos, tais como os binóculos termais, além do próprio sistema de pontaria 

que equipa as torres REMAX e UT30 das viaturas Guarani, as tropas mecanizadas 

passaram a ter uma maior capacidade de “ver sem serem vistas”, adquirindo alvos a 

maiores distâncias e com maior segurança. 

 

Item 5 – Considerando este escopo, o senhor acredita que a necessidade de 

emprego de morteiros, no âmbito dos Pel C Mec apenas, diminuiu? O emprego 

centralizado na SU não seria capaz de proporcionar um emprego flexível e mais 

potente, no momento oportuno, caso alguma das frações da SU se engaje 

decisivamente e/ou necessite de apoio de fogo? 

 

CONCLUSÃO 

O senhor deseja acrescentar alguma informação sobre o emprego de morteiros 

no Esqd C Mec que julgue relevante para esta pesquisa? 

 

AGRADECIMENTO 

Agradeço pelas informações prestadas e pelo tempo disponibilizado em prol 

desta pesquisa. Caso o senhor tenha qualquer dúvida, sugestão, ou caso deseje 

receber o resultado desta pesquisa, entre em contato através do endereço eletrônico: 

 

gustavocastro.alessi@eb.mil.br 

  

mailto:gustavocastro.alessi@eb.mil.br
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APÊNDICE D – NOTA DE COORDENAÇÃO DOUTRINÁRIA 

 

 

 
MINISTÉRIO DA DEFESA 

EXÉRCITO BRASILEIRO 

DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO EXÉRCITO 

 

 

 

1 FINALIDADE 

1.1 Essa Nota de Coordenação Doutrinária (NCD) tem por 
finalidade fornecer ao comandante dos esquadrões de 
cavalaria mecanizados subsídios para orientar o 
planejamento e execução das atividades de apoio de fogo 
orgânico intrínsecas da função de combate movimento e 
manobra, relativas aos fogos dos morteiros da subunidade. 
A presente NCD substitui conceitos presentes nos manuais 
C 2-20 Regimentos de Cavalaria Mecanizados, C 2-36 
Esquadrões de Cavalaria Mecanizados e no caderno de 
instrução CI 2-36 Pelotões de Cavalaria Mecanizados e, 
futuramente, poderá ser incluída durante a revisão dos mesmos. 

1.2 As considerações presentes não sintetizam uma maneira única de emprego desta 
fração no âmbito da subunidade, contudo, servirão de base para o trabalho de 
comando do comandante do esquadrão, visando um emprego mais eficiente e eficaz 
dos morteiros. 

2 REFERÊNCIAS 

   Instruções Provisórias IP 23-90, Morteiro 81mm Royal Ordnance, 1ª Edição, 2000. 

   Manual de Campanha C 23-95, Morteiro 120mm AR, 2ª Edição, 2004. 

   Manual de Campanha do Exército dos Estados Unidos, ATTP 3-21.90, Emprego 

Tático de Morteiros, 2011. 

NOTA DE COORDENAÇÃO DOUTRINÁRIA (NCD) Nr XX/2018 – DECEx 

O PELOTÃO DE MORTEIROS MÉDIOS DO ESQUADRÃO DE CAVALARIA 
MECANIZADO 

1 FINALIDADE 

2 REFERÊNCIAS 

3 GENERALIDADES 

4 ORGANIZAÇÃO 

5 ATRIBUIÇÕES DE 

PESSOAL 

6 EMPREGO TÁTICO 
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3 GENERALIDADES 

3.1 O Cmt Rgt é o responsável pelo emprego eficiente de todo o apoio de fogo 
disponível na U, através da atividade de apoio de fogo orgânico da função de combate 
movimento e manobra e, ainda, de acordo com os princípios das outras funções de 
combate que integram os elementos do poder de combate terrestre. 

3.2 A coordenação dessa atividade, no âmbito do Regimento, é de responsabilidade 
do S3 do Rgt. Já no âmbito das SU, essa coordenação fica a cargo do Cmt Esqd que, 
assessorado pelo OA e pelo Cmt Pel Mrt Me, terá condições de prover seu próprio 
apoio de fogo orgânico em prol da manobra da SU. 

3.3 A Doutrina Militar Terrestre define que o ambiente operacional contemporâneo é 
extremamente volátil, composto de uma série de atores estatais e não estatais, sendo 
caracterizado por uma crescente urbanização. As considerações civis, aliadas aos 
princípios do Direito Internacional dos Conflitos Armados, exercem uma importância 
cada vez mais significativa nas operações, impondo uma letalidade seletiva, com 
ampla consciência situacional, destacando, assim, a importância das informações. 

3.4 Nesse escopo, a coordenação dos fogos, em todas as esferas, depende de uma 
rede confiável de comando e controle que permita empregar fogos no momento 
oportuno e com o mínimo de efeitos colaterais.  

3.5 Diante dessa nova dinâmica, o Exército passou a adotar um novo conceito 
operativo, caracterizado pelas operações no amplo espectro, onde a força combina 
atitudes ofensivas, defensivas ou de cooperação e coordenação com agências. Os 
Esqd C Mec são tropas especialmente vocacionadas para realizar missões de 
reconhecimento, segurança e de vigilância. 

3.6 O emprego de morteiros nos Esqd C Mec, muito embora esteja mais relacionado 
com a função de combate Movimento e Manobra, é fortemente impactado pelos 
princípios de outras funções, sobretudo Fogos e Comando e Controle.  

3.7 As principais capacidades que o Pel Mrt Me proporciona ao Cmt Esqd C Mec são: 

a) Capacidade de prover fogos orgânicos indiretos sempre presentes e com alta 

responsividade ao comandante da manobra, independente da necessidade de 

mudança de postura da artilharia em apoio para realizar esses fogos. 

b) Apoio de fogo diretamente subordinado ao comando de batalhões e companhias. 

Como geralmente essa unidade tem melhor noção da situação atual do local, ela reduz 

o tempo destinado às coordenações para execução do tiro. 

c) Fogos de elevada trajetória que complementam os fogos pesados da artilharia em 

apoio, os fogos de ataques aeromóveis de helicópteros, o suporte aéreo aproximado 

da Força Aérea e os fogos navais. 

d) Armamento cuja alta cadência de tiro e letalidade preenchem o espaço de tempo 

existente que poderia ser causado pela necessidade da artilharia encurtar seus fogos 
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que batiam alvos profundos para apoiar elementos de assalto próximos de um 

objetivo. 

e) Base de fogos que pode ser destinada a um ponto decisivo de fraqueza inimiga. 

f) Fogos ofensivos ou defensivos densos e letais que suprimem, inquietam ou 

destroem o inimigo. 

g) Capacidade de imediatamente suprimir os fogos de um inimigo e permitir o 

desengajamento de uma unidade. Além disso, permite que, sem que se revele a 

posição de uma tropa, patrulhas possam engajar o inimigo através do fogo indireto. 

3.8 São possibilidades do Pel Mrt Me: 

a) Concentrar fogos na zona de combate. 

b) Realizar tiro indireto contra pessoal e material. 

c) Neutralizar ou destruir forças ou instalações do inimigo. 

d) Lançar cortina de fumaça. 

e) Iluminar áreas determinadas. 

f) Atirar de zonas cobertas ou ocultas e atingir posições desenfiadas. 

g) Deslocar-se com rapidez em estradas, devido à sua motorização. 

h) Supreender o inimigo pelo emassamento de fogos. 

i) Combinar mobilidade e potência de fogo. 

j) Ser acionado com facilidade e rapidez, devido ao peso reduzido do material e 

maneabilidade simples. 

3.9 São limitações do Pel Mrt Me: 

a) Movimento através campo limitado, particularmente em terrenos e condições 

climáticas desfavoráveis ao emprego de viaturas sobre rodas. 

b) Dificuldades para o remuniciamento, em virtude do grande peso da munição. 

c) Sensibilidade à localização por meios de busca de alvos do inimigo, principalmente 

por estar localizado, via de regra, mais a frente que os demais (Pel Mrt P e Art Cmp). 

3.10 A forma de emprego usual do Pel Mrt Me será a ação de conjunto, apoiando as 
ações da SU como um todo. Porém, dependendo do estudo de situação do Cmt e os 
fatores da decisão, as seções que integram esse Pel poderão ser descentralizadas 
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para os Pel, em apoio direto ou em reforço. 

3.11 A central de tiro do Pel Mrt Me é a estrutura responsável por todos os cálculos 
de tiro desta fração, emitindo as missões de tiro para as seções, recebendo as 
correções dos observadores avançados e realizando os ajustes necessários. É, ainda, 
responsável pela pontaria em paralelo de todas as peças do pelotão e o ajuste do 
feixe (convergente ou divergente), conforme a necessidade. Contudo, o emprego de 
seções sem o auxílio da central de tiro poderá ocorrer, particularmente nos casos em 
que a seção estiver em apoio direto ou em reforço a um Pel C Mec. 

3.12 O Pel Mrt Me é comandado por um oficial subalterno, que também será o oficial 
de fogos da SU. Contudo, na ausência deste, o adjunto deverá assumir o comando 
da fração. Considerando o emprego centralizado, o Pel se posicionará, a princípio, 
próximo do PC Cmt Esqd e da ATSU, facilitando o comando e o controle e a segurança 
da fração. 

3.13 Admite-se, em uma situação de contingência, que o S Cmt Esqd C Mec assuma 
o Cmdo do Pel, particularmente nas situações de emprego centralizado, com a fração 
próxima do PC e da ATSU. 

4 ORGANIZAÇÃO 

4.1 O Pel Mrt Me do Esqd C Mec é organizado da seguinte forma: 

a) 1º Ten Comandante (Cmt Pel); 

b) Grupo de Comando 

(1) Turma de Comando 

(a) 01 2º Sgt Adjunto de Pelotão (Adj Pel); 

(b) 01 Cb motorista 

 

 (2) Central de Tiro 

  (a) 01 3º Sgt Ch C Tir 

  (b) 01 Cb Calculador 

  (c) 01 Cb auxiliar de telemetria/calculador 

  (d) 01 soldado rádio operador 

 

 (3) 1ª Seção de Morteiros Médios (1ª Seç Mrt Me) 

  (a) 3º Sgt Cmt Seç Mrt Me 

  (b) 1ª Peça de Morteiro Médio (1ª Pç Mrt Me) 

   - 01 Cb Atirador e Ch Pç 

   - 01 Cb Motorista 

   - 01 Sd Aux Atirador 

   - 01 Sd Municiador 

  (c) 2ª Peça de Morteiro Médio 

    - Idêntica à 1ª Pç Mrt Me 

 

 (4) 2ª Seção de Morteiros Médios (2ª Seç Mrt Me) 

  - Idêntica à 1ª Seç Mrt Me 
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 (5) 3ª Seção de Morteiros Médios (2ª Seç Mrt Me) 

  - Idêntica à 1ª Seç Mrt Me 

 

5 ATRIBUIÇÕES DE PESSOAL 

5.1 COMANDANTE DO PELOTÃO 

5.1.1 O Cmt Pel Mrt Me é o principal assessor do Cmt Esqd C Mec no que tange ao 
planejamento dos fogos indiretos da SU, auxiliando-o na coordenação do apoio de 
fogo.  

5.1.2 É o responsável, juntamente dos sargentos do Pel, pelo controle da instrução e 
da disciplina no âmbito da sua fração. Nas operações, planeja, supervisiona e 
coordena o emprego tático do Pel, conforme a missão tática recebida. 

5.1.3 Mantém estreita ligação com o Cmt Esqd C Mec e o Observador Avançado (OA) 
designado para a SU. 

5.1.4 Responsabiliza-se pela escolha do local exato das posições de tiro, quando o 
Pel está sendo empregado de forma centralizada, além do desdobramento das peças 
no momento oportuno e que permita apoiar o Esqd quando necessário. Além disso, é 
o elemento que determina os deslocamentos imediatos, quando necessários, para o 
cumprimento da missão. 

5.1.5 Participa da elaboração do planejamento de fogos da U, em coordenação com 
o S3, integrando, SFC, o Centro de Coordenação de Apoio de Fogo (CCAF). No 
âmbito da SU, integra a célula de fogos, podendo exercer a função de Oficial de Fogos 
da Subunidade (OFSU). 

5.1.6 No que se refere às tarefas relacionadas com as funções de combate 
inteligência e comando e controle, o Cmt Pel Mrt Me: 

a) recomenda a organização para o combate, as técnicas de emprego e o 

posicionamento dos morteiros para o esquema de manobra da SU; 

b) informa o Cmt Esqd C Mec sobre os aspectos afetos ao alcance das munições e 

suas limitações; 

c) mantém a consciência situacional sobre as ações de cada uma das seções de 

morteiro da SU, além de ficar a par da situação do inimigo e da localização das forças 

amigas, a fim de garantir o melhor emprego das munições e a segurança das tropas; 

d) designa missões e emite ordens e instruções aos sargentos do Pel; 

e) supervisiona a execução das ordens, garantindo que alvos prioritários estejam 

sempre em condições de serem batidos, além de estabelecer a quantidade e o tipo 

de munição a ser usado em cada um destes alvos; 
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f) comanda e controla a execução destinada ao Pel no plano de fogos da SU, 

coordenando os fogos de suas seções; 

g) coordena os fogos e o dispositivo de suas peças de morteiro; 

h) reporta informações de inteligência, situação logística de suas munições e peças 

de morteiro, missões de tiro realizadas e a análise de impactos ao Cmt Esqd; 

i) estabelece as ligações do Pel com suas seções, mantendo a ligação com a SU; e 

j) atualiza a situação de fogos de contrabateria das forças inimigas. 

5.1.7 No que se refere às tarefas relacionadas com as funções de combate fogos e 
movimento e manobra, o Cmt Pel Mrt Me: 

a) exerce o controle tático dos fogos por intermédio dos comandantes de seção; 

b) executa, em coordenação com os fogos da unidade, o plano de apoio de fogos, 

determinando o tipo e a quantidade de munição a ser empregada; 

c) seleciona e reconhece as posições e os itinerários a serem empregados pelo Pel, 

controlando o movimento de todos os elementos subordinados ou em apoio direto à 

outras frações; 

d) informa o Cmt Esqd sobre quaisquer fatores que possam reduzir a capacidade de 

apoio de fogo indireto da SU; 

e) inspeciona a pontaria dos morteiros, conforme os dados repassados pela central 

de tiro; e 

f) prepara e instrui o Pel para executar corretamente todas as missões de tiro e os 

procedimentos para sanar incidentes de tiro. 

5.1.8 No que se refere às tarefas relacionadas com as funções de combate proteção 
e logística, o Cmt Pel Mrt Me: 

a) assessora o Cmt Esqd sobre as necessidades de ressuprimento do Pel, podendo 

recomendar mudanças na missão do Pel com base em eventuais limitações logísticas; 

b) analisa o risco de fogos de contrabateria e de ataques pelo solo e pelo ar, 

recomendando ações para mitigar tais riscos; 

c) planeja a segurança terrestre e aérea do Pel, seja em situações estáticas como em 

movimento; e 
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d) antecipa necessidades e garante as condições para o ressuprimento das seções, 

assim como a manutenção e o reabastecimento que garantam a sustentabilidade em 

combate. 

5.2 ADJUNTO DE PELOTÃO 

5.2.1 O adjunto do Pel Mrt Me é o substituto eventual do Cmt Pel, o qual também 
exerce a função de S Cmt Esqd C Mec. Integra a célula de fogos da SU como adjunto 
do oficial de fogos da SU (Adj OFSU). 

5.2.2 É responsável por chefiar o grupo de comando, pelo controle e fiscalização dos 
homens nas posições de tiro e pela execução do remuniciamento do Pel, nos casos 
de emprego em ação de conjunto ou apoio direto. 

5.2.3 Fiscaliza o cumprimento das ordens emitidas pelo Cmt Pel, além de 
supervisionar a preparação das posições, a pontaria dos morteiros, o emprego dos 
goniômetros-bússola, as medidas de segurança e proteção das posições. 

5.2.4 Coordena os planos de segurança e descanso das frações, garantindo a 
prontidão de todas as peças durante toda a manobra. É ainda o responsável pelo 
controle das diversas classes de suprimento relativas ao Pel. 

5.3 CHEFE DA CENTRAL DE TIRO 

5.3.1 É o responsável pela coordenação e fiscalização das atividades desenvolvidas 
pelo pessoal da central de tiro, assessorando o Cmt Pel nos aspectos relativos ao 
emprego tático da fração. 

5.3.2 Fiscaliza e auxilia o trabalho dos calculadores, podendo executar essa função 
em situações que exijam que mais de uma seção atire simultaneamente em alvos 
diferentes ou nas mudanças de posição por lanços de seção. 

5.3.3 É o responsável por selecionar o local onde a viatura da central de tiro irá se 
posicionar, garantindo que a mesma esteja coberta e abrigada. 

5.3.4 Auxilia na marcação de todas as medidas de coordenação de fogos, assinalando 
posições de fogo restrito e proibido, linhas de segurança, áreas de fogo livre, dentre 
outras. 

5.3.5 Supervisiona as comunicações, garantindo o correto emprego dos rádios e dos 
sistemas de comando e controle. 

5.3.6 Realiza o controle de munições utilizadas, mantendo o Cmt Pel informado da 
situação e da necessidade de ressuprimento das seções. 

5.4 CALCULADOR DA CENTRAL DE TIRO 

5.4.1 É o militar responsável pela preparação das pranchetas de tiro e dos dados de 
tiro a serem enviados para as seções de morteiro. 
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5.5 AUXILIAR DE TELEMETRIA / CALCULADOR 

5.5.1 É o responsável pela manipulação do telêmetro e do goniômetro-bússola, 
executando levantamentos topográficos para o tiro e fornecendo dados para os 
morteiros. 

5.5.2 Apoia os trabalhos da central de tiro, atuando como calculador em situações que 
exijam que mais de uma seção atire simultaneamente em alvos diferentes ou nas 
mudanças de posição por lanços de seção. 

5.6 RÁDIO-OPERADOR 

5.6.1 É o responsável pela operação dos sistemas de comando e controle do grupo 
de comando do Pel Mrt Me, provendo as ligações da fração com suas seções e com 
o comando da SU. 

5.7 COMANDANTE DE SEÇÃO DE MORTEIROS MÉDIOS 

5.7.1 É o responsável pela instrução, pelo emprego e pelo controle da Seç Mrt Me. 

5.7.2 Atua como comandante da linha de fogo (LF), sendo responsável pela disciplina, 
pela pontaria e pelos comandos de tiro na LF.  

5.7.3 Controla o emprego de suas peças, reconhecendo e definindo o local exato de 
cada uma no terreno. Dirige todas as operações de instalação dos morteiros e orienta 
os trabalhos de organização do terreno (OT) e de camuflagem das posições, ficando 
em condições de operar, se for o caso, o goniômetro-bússola e o telêmetro. Verifica 
se os morteiros estão prontos para o tiro. 

5.7.4 Quando o pelotão estiver atuando centralizado, o Cmt Seç Mrt Me mais antigo 
será o comandante da linha de fogo, enquanto os demais poderão auxiliá-lo nessa 
função ou trabalhar em prol da central de tiro. 

5.7.5 Fiscaliza as comunicações da seção com o grupo de comando do Pel, 
verificando o correto uso dos rádios e dos sistemas de comando e controle. 

5.8 ATIRADOR 

5.8.1 É o responsável por apontar o morteiro, de acordo com as informações 
recebidas pela central de tiro, sob orientação do chefe da seção. 

5.8.2 Instala e opera o aparelho de pontaria do morteiro. 

5.9 AUXILIAR DE ATIRADOR 

5.9.1 Realiza os disparos da peça de morteiro. 

5.9.2 Verifica o tipo de munição e a carga a ser utilizada. 
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5.10 MUNICIADOR 

5.10.1 Prepara a munição para o disparo, verificando lacres de segurança, estado dos 
suplementos, situação da carga propelente e a espoleta. 

5.10.2 Realiza a segurança aproximada da peça. 

5.10.3 Executa o remuniciamento da peça. 

5.11 MOTORISTA 

5.11.1 Executa a manutenção da sua viatura e outros trabalhos prescritos pelo chefe 
da peça. 

5.11.2 Camufla a viatura e atua na defesa imediata da guarnição. 

5.11.3 Auxilia no remuniciamento da peça. 

6 EMPREGO TÁTICO 

6.1 DESLOCAMENTOS 

6.1.1 As Seç Mrt Me devem manter-se a uma distância que permita apoiar o Esqd C 
Mec, mantendo-se a uma distância mínima dos elementos em contato igual ao 
alcance mínimo da munição, considerando a menor carga. 

6.1.2 Quando o Pel Mrt Me necessita mudar de posição, poderá fazê-lo por lanços 
das seções, mantendo uma ou mais seções posicionadas enquanto as demais se 
movimentam. Uma fração da central de tiro acompanha a seção lançada à frente, para 
preparar os dados e realizar os cálculos de tiro na nova área a ser ocupada. 

6.1.3 Quando uma seção é empregada em apoio direto ou em reforço, o lanço será 
por peças. 

6.2 ESCOLHA DAS POSIÇÕES DE TIRO 

6.2.1 As seções deverão possuir posições de tiro principais (iniciais), de onde a peça 
de morteiro cumprirá sua missão principal, em melhores condições; posições de 
muda, nos casos em que se deve abandonar uma posição, situada geralmente entre 
200 e 500m da posição principal, aproveitando as correções de tiro obtidas na posição 
anterior; posições suplementares (de manobra), ocupadas em decorrência da 
evolução da manobra ou quando o Pel não consegue mais apoiar a manobra da SU 
a partir da posição inicial; e posições de abrigo, a qual oferece proteção contra fogos 
para o pessoal e para as viaturas não necessárias nas posições de tiro. 

6.2.2 Uma boa posição de tiro deve possuir as seguintes características: área 
suficiente para instalação das peças e da central de tiro, dentro do setor de tiro do 
pelotão ou da seção; possibilitar o estabelecimento das comunicações entre a central 
e as seções e entre o Pel e a SU; permitir o emprego dos morteiros nos seus alcances 
mínimo e máximo; assegurar o desenfiamento e a ocultação das pelas do clarão 
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produzido na execução do tiro; ser de fácil acesso às viaturas, por itinerários cobertos 
e desenfiados que facilitem a ocupação da posição e o remuniciamento; possuir solo 
adequado para a entrada em posição das peças; aproveitar a segurança de outras 
tropas próximas; evitar interferir na manobra; e permitir instalações para conforto e 
abrigo. 

6.2.3 As regiões de procura de posição (RPP) são determinadas pelo Cmt Esqd. O 
local exato do pelotão, bem como de suas outras instalações, posto de 
remuniciamento e central de tiro são estabelecidas pelo Cmt Pel. No caso das seções, 
quando empregadas em apoio direto, poderão ter seu local exato selecionado pelo 
Cmt Seç Mrt Me. 

6.3 ORGANIZAÇÃO DE UMA POSIÇÃO 

6.3.1 O Pel e as Seç entram em posição, normalmente, na contra-encosta de uma 
elevação, mantendo uma dispersão mínima de acordo com o raio de ação letal de 
suas granadas, em profundidade e lateralmente. As balizas serão posicionadas, em 
princípio, à frente das posições e as viaturas deverão buscar abrigos nas 
proximidades, de forma a permanecerem abrigadas e em condições de rapidamente 
abandonarem a posição. 

6.3.2 A central de tiro deverá estar situada à retaguarda da linha de fogo, se possível 
deseixada, em local que facilite o comando e controle por parte do Cmt Pel. Se 
possível, estará em um abrigo enterrado. 

6.3.3 O posto de remuniciamento do Pel deverá estar a, pelo menos, 100m das 
demais instalações do Pel, em local que proporcione itinerários cobertos até as 
seções. As munições poderão ser estocadas no interior das próprias viaturas, caso 
estas possuam colmeias específicas para este fim. 

6.4 FORMAS DE EMPREGO TÁTICO 

6.4.1 O Pel Mrt Me poderá ser empregado, taticamente, em ação de conjunto, apoio 
direto, reforço de fogo ou em reforço a um Pel C Mec. 

6.4.2 Ação de conjunto: o Pel Mrt Me (ou Seç) deve proporcionar apoio de fogo ao 
Esqd como um todo, batendo toda a frente do mesmo. 

6.4.3 Apoio direto: o Pel Mrt Me (ou Seç) deve proporcionar apoio de fogo cerrado e 
contínuo a um Pel ou SU específica, sem, contudo, ficar a ela subordinado. 

6.4.4 Reforço de fogo: o Pel Mrt Me (ou Seç) deve aumentar o poder de fogo de outro 
Pel Mrt Me, sem passar ao seu comando, mas tendo seus fogos e sua manobra por 
ele planejados. 

6.4.5 Reforço: é uma situação de comando onde o Pel Mrt Me (ou Seç) passa a 
compor outro Esqd C Mec ou, no caso de uma seção, um Pel C Mec, recebendo 
destes a missão tática e o apoio logístico. 
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6.5 FATORES QUE REGULAM A FORMA DE EMPREGO 

6.5.1 O emprego do Pel Mrt Me depende da missão, da logística, do dispositivo do 
Esqd C Mec, do terreno e das condições meteorológicas. 

6.5.2 Sempre que a situação permitir, o Pel será empregado em ação de conjunto, 
pois possibilita a máxima flexibilidade de fogos, facilidade de comando, continuidade 
de apoio e facilidade de suprimento. 

6.5.3 As seções poderão ser empregadas em apoio direto aos Pel quando a frente de 
emprego do Esqd C Mec for superior à capacidade de uma peça isolada, exigindo que 
as mesmas sejam descentralizadas para permitir o apoio à todas as peças de 
manobra. 

6.5.4 A situação de reforço se dá quando a SU de origem do Pel Mrt Me não possui 
condições de manter o comando tático ou assegurar os suprimentos necessários. 

6.5.5 A situação de reforço de fogo de outro Pel Mrt Me poderá ocorrer quando isso 
não prejudicar o seu emprego posterior, no apoio à SU ao qual pertence.  
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APÊNDICE E – PROPOSTA DE ATUALIZAÇÃO DA ORGANIZAÇÃO DOS PEL C 

MEC 

 

 

FRAÇÃO COMPOSIÇÃO VIATURA MATERIAL 

Grupo de 
Comando 

Cmt Pel 
Sd Exp/Mot 

Sd R Op  

01 Mtr 7,62mm 
Eqp Rd Pel/SU 

Grupo de 
Exploradores 

3º Sgt Cmt G Exp 
Sd At 

Sd Exp/Mot  

01 Mtr 7,62mm 
Eqp Rd Pel 

Sd Exp 
Sd At 

Sd Exp/Mot  

01 Lç Gr 
Eqp Rd Pel 

Cb Aux 
Sd At 

Sd Exp/Mot  

01 Mtr 7,62mm 
Eqp Rd Pel 

Sd Exp 
Sd At 

Sd Exp/Mot  

01 Lç Gr 
Eqp Rd Pel 

Seção de 
Viaturas 

Blindadas de 
Reconhecimento 

2º Sgt Adj / Cmt Seç 
Cb At 

Cb Mot VBR 
 

01 Mtr 7,62mm 
Coaxial 

01 Mtr 7,62mm 
AAe 

01 Can 90mm 
Eqp Rd Pel/SU 

3º Sgt Cmt VBR 
Cb At 

Cb Mot VBR 
 

01 Mtr 7,62mm 
Coaxial 

01 Mtr 7,62mm 
AAe 

01 Can 90mm 
Eqp Rd Pel 

Grupo de 
Combate 

3º Sgt Cmt GC 
Cb Mot VBTP 

Sd At Mtr 

 

01 Mtr 7,62mm ou 
.50 

02 Lç Roj 84mm 
Eqp Rd Pel 

Cb Aux (Cmt 1ª Esq) 
Sd At 

Sd Fuz (R Op) 
Sd Fuz (At Lç Roj) 

Cb Aux (Cmt 2ª Esq) 
Sd At 

Sd Fuz (Granadeiro) 
Sd Fuz (At Lç Roj) 

 


