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RESUMO 
Uma das formas mais eficazes que os comandantes, tem de influir e intervir no campo de 
batalha é pelo emprego dos fogos, sejam estes diretos ou indiretos. Para tanto, torna-se 
fundamental adquirir a capacidade de desencadear fogos diretos e indiretos com precisão, 
buscando a letalidade seletiva e evitando os danos colaterais que possam ser causados.  
Em nosso estudo, veremos o escalão esquadrão de cavalaria mecanizado, que possui como 
elemento de apoio de fogo indireto uma seção de morteiros médios. Essa fração dotada de três 
pecas de morteiro 81mm propicia continuo apoio de fogo indireto aos pelotões do esquadrão e 
é fundamental em combate. O alcance de suas armas pode, inclusive, superar o alcance dos 
morteiros pesados existentes no Regimento, visto que essas seções encontram-se mais 
avançadas, acompanhando os elementos de primeiro escalão da subunidade ou junto aos 
trens da mesma. 
Em operações de segurança, mais especificamente em flancoguardas móveis, é indispensável 
aos Pelotões de Cavalaria a capacidade de manobrar e se lançar a frente em reconhecimento, 
dessa forma, um apoio de fogo indireto eficaz e preciso, que acompanhe de perto seu 
movimento, possui papel fundamental no cumprimento dessas missões e propicia maior 
flexibilidade e independência aos esquadrões, que deixam de depender exclusivamente do 
apoio de fogo do regimento e da Artilharia da Brigada. 
Dessa forma, torna-se fundamental o estudo do emprego desse apoio de fogo indireto tão 
importante para as subunidades mecanizadas, com ênfase na busca pela letalidade seletiva e 
pela correta manobrabilidade das seções de morteiro medio. 
 
RESUMEN 
Una de las formas más eficaces que los comandantes, tienen para influir e intervenir en el 
campo de batalla es por el empleo de los fuegos, ya sean directos o indirectos. Para ello, es 
fundamental adquirir la capacidad de desencadenar fuegos directos e indirectos con precisión, 
buscando la letalidad selectiva y evitando los daños colaterales que puedan ser causados. 
En nuestro estudio, veremos el escalón escuadrón de caballería mecanizado, que posee como 
elemento de apoyo de fuego indirecto una sección de morteros mediano. Esta fracción dotada 
de tres piezas de mortero 81mm propicia continuo apoyo de fuego indirecto a las secciones del 
escuadrón y es fundamental en el combate. El alcance de sus armas puede, incluso, superar el 
alcance de los morteros pesados existentes en el Regimiento, ya que estas secciones se 
encuentran más avanzadas, acompañando los elementos de primer escalón de la subunidad o 
junto a los trenes de la misma. 
En las operaciones de seguridad, más específicamente en la flanguardia móvil, es 
indispensable a las secciones de Caballería la capacidad de maniobrar y lanzarse adelante en 
reconocimiento, de esa forma, un apoyo de fuego indirecto eficaz y preciso, que acompañe de 
cerca su movimiento, tiene papel fundamental en el cumplimiento de esas misiones y propicia 
mayor flexibilidad e independencia a los escuadrones, que dejan de depender exclusivamente 
del apoyo de fuego del regimiento y de la Artillería de la Brigada. 
De esta forma, se hace fundamental el estudio del empleo de ese apoyo de fuego indirecto tan 
importante para las subunidades mecanizadas, con énfasis en la búsqueda de la letalidad 
selectiva y la correcta maniobrabilidad de las secciones de mortero mediano. 
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1 INTRODUÇÃO  

Os conflitos armados são influenciados diretamente pelas mudanças da 
sociedade e pelo avanço da tecnologia. Atualmente, o combate tende a ocorrer 
prevalentemente em áreas humanizadas ou no seu entorno, regularmente com a 
presença da população, o que dificulta a identificação do inimigo e aumenta a 
possibilidade de danos colaterais decorrentes do uso dos meios de emprego militar. 
Isso não quer dizer que a letalidade de um exército deva ser reduzida, mas que ela 
deve ser seletiva e efetiva. (BRASIL, 2014). 

No amplo espectro dos conflitos armados, são desencadeadas operações 
com diferentes caracteriśticas e peculiaridades, neste estudo abordaremos as forças 
de proteção (F Ptç), mais especificamente as de flancoguarda. As Operações de 
Segurança complementam as operações básicas (ofensivas e defensivas) e tem por 
objetivo geral a manutenção da liberdade de manobra e a preservação do poder de 
combate necessário ao emprego eficiente da força principal. Possui os graus de 
segurança de cobertura, proteção e vigilância. As tropas mais aptas a realizarem 
operações de proteção são as mecanizadas, visto sua flexibilidade, proteção 
blindada e poder de fogo, que visam impedir a observação terrestre, o fogo direto e 
o ataque de surpresa do inimigo sobre a região ou força protegida (BRASIL, 2002). 

Os Regimentos de Cavalaria Mecanizados (RC Mec), tropa vocacionada para 
Operações de Segurança, de acordo com sua posição em relação à direção de 
deslocamento da força principal, pode ser denominada como vanguarda quando se 
deslocar protegendo a frente, retaguarda quando se deslocar protegendo a traseira 
ou flancoguarda quando a responsabilidade de proteção é nas laterais da tropa 
protegida. Esses regimentos possuem três Esquadrões de Cavalaria Mecanizados 
(BRASIL, 2002). 

O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado (Esqd C Mec) é constituid́o por 03 
(três) Pelotões de Cavalaria Mecanizados (Pel C Mec), uma Seção de Comando 
(Seҫ Cmdo) e uma Seção de Morteiros Médios (Seҫ Mrt Me) (Figura 1). Cada 
Pelotão (Pel) possui uma Peça de Morteiro Médio (Pç Mrt Me), com o mesmo 
material de dotação da seção orgânica da subunidade (SU), porém com efetivo de 
apenas um morteiro (BRASIL, 2002). 

 
FIGURA 1 – Organograma de um Esquadrão de Cavalaria Mecanizado 
Fonte: BRASIL, 2002, p 1-8 
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O armamento de dotação das seções de morteiro médio que compõem os 

esquadrões de cavalaria mecanizados varia entre os morteiros: ROYAL ORDNANCE 
(RO), de origem inglesa e produzido nos anos 80 e BRANDT, francês produzido 
durante a Primeira Guerra Mundial e repotencializado na Segunda Guerra Mundial, 
ambos 81 mm. Existe ainda, em fase de testes, o Morteiro Médio Antecarga 81 mm 
desenvolvido pelo CTEx com o Arsenal de Guerra do Rio (AGR) e com as empresas 
SPEEDFORM e TORNOTEC (CTEx, 2015). 

 
 
 

1.1 PROBLEMA  

Nesse contexto, verifica-se necessário o desenvolvimento da capacidade de 
engajar alvos de natureza militar, proporcionalmente à ameaça, minimizando ou 
tornando inexistentes os efeitos colaterais. Possuir letalidade seletiva exige possuir 
sistemas de armas precisos o bastante para atingir o objetivo tático ensejado, 
preservando as forças amigas próximas, a população e as construções civis que 
possam estar inseridas no ambiente operacional em que se atua, em perfeito 
alinhamento com os princiṕios do Direito Internacional dos Conflitos Armados (DICA) 
e outras legislações pertinentes. 

Diante do exposto, faz-se necessário investigar o seguinte problema: Quais as 
implicações táticas no emprego da Seç Mrt Me de um Esqd C Mec, quando esta 
subunidade é empregada como testa de um RC Mec que se desloca como F Ptҫ do 
flanco de uma Divisão de Exercito em marcha para o combate? 

 
1.2 OBJETIVOS  

 A fim de propiciar um melhor entendimento quanto ao seu emprego, o 
presente estudo pretende fazer o levantamento das caracteriśticas técnicas e táticas 
da Seç Mrt Me de um Esqd C Mec, para o emprego enquadrado em uma Fg. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 
objetivos especif́icos, abaixo relacionados, que permitirão o encadeamento lógico do 
raciocińio descritivo apresentado neste estudo: 

1) Verificar as principais limitações técnicas dos morteiros ora em utilização 
pelas unidades mecanizadas, e fazer a correlação com o déficit em seletividade de 
alvos que essas limitações acarretam; 

2) Analisar a relação entre o posicionamento das frações do Esqd C Mec e os 
limites de apoio da Seç Mrt Me nas posições de bloqueio de uma Fg; 

3) Analisar as formas de apoio de fogo possíveis de serem desenvolvidas pela 
Seҫ Mrt Me durante o reconhecimento de zona de uma Fg; e 

4) Analisar taticamente o emprego das Seç Mrt Me em Operações de 
Segurança, verificando quais os empecilhos na sua utilização ampla e quais são as 
limitações para o emprego das armas de tiro indireto que esse tipo de operação 
acarreta. 

 
1.3 JUSTIFICATIVAS 

Dada a importância que o apoio de fogo possui em combate, é imprescindível 
seu constante aprimoramento doutrinário. Da mesma forma, existência de material 
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antiquado na grande maioria das Organizações Militares (OM) do Exército Brasileiro 
(EB) e a inexistência de aparato tecnológico e munições especiais de seleção de 
alvos, torna importante o estudo de outras formas de se atingir o objetivo da 
seletividade de alvos. 

O conhecimento de que tropas de nações amigas envolvidas nos últimos anos 
em situações de conflito armado, verificaram a importância da utilização de seus 
morteiros em consonância com o principio da letalidade seletiva, buscando o 
aperfeiçoamento constante de seus arsenais e técnicas militares para atingir a 
excelência no emprego desse tipo de armamento, torna fundamental a busca pelo 
aperfeiçoamento das técnicas Brasileiras, buscando acompanhar, ou ate mesmo 
ultrapassar, os progressos já alcançados de países vizinhos. 

Devido à complexidade envolvida nas operações de segurança, com ênfase na 
flancoguarda móvel, onde se busca o contato com o inimigo e as tropas 
mecanizadas se lançam em reconhecimento ao longo de amplas zonas 
desconhecidas, o uso correto e eficiente de todos os meios de apoio de fogo 
possíveis torna-se condição sine qua non para o sucesso em combate. 

As fontes de consulta doutrinaria que tratam do assunto são exíguas e por 
vezes incompletas. Verifica-se por exemplo que o Manual de Campanha Esquadrão 
de Cavalaria Mecanizado – C 2-36, ainda esta em sua 1ª edição, que data de 1982 e 
está bastante desatualizado, ainda mais se considerarmos as constantes evoluções 
que a doutrina militar brasileira vem sofrendo nos últimos anos. No citado manual, 
inclusive, não existe a previsão da Seç Mrt Me como fração do Esqd C Mec, 
existindo na subunidade apenas o apoio de fogo indireto proporcionado pelas pecas 
de morteiro medio dos Pel C Mec. 

Essa pesquisa pode servir de inspiração para que um estudo mais detalhado 
acerca do tema, com a finalidade de propor uma real modificação tática no 
adestramento do Exercito Brasileiro, venha a ser conduzido, buscando o 
aperfeiçoamento da doutrina militar terrestre. 

 
2 METODOLOGIA  

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 
problema, o delineamento desta pesquisa contemplou, basicamente, a leitura 
analítica e fichamento de fontes, questionários, argumentação e discussão de 
resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 
conceitos de pesquisa básica, pois se buscou, primordialmente, uma analise entre 
os manuais de emprego militar do Exército Brasileiro (EB). Da análise desses 
manuais, procurou-se evidenciar como o Exército Brasileiro realiza as operações de 
proteção e como se daria o emprego do apoio de fogo orgânico do Esqd C Mec 
nesse tipo de operação. Os resultados dos questionários foram fundamentais para 
uma compreensão ampla da situação em que se encontram as OM de cavalaria 
mecanizada do Exército Brasileiro quanto a material e adestramento. 

 Quanto ao objetivo geral, foi realizada uma pesquisa de cunho bibliográfico, 
classificada como exploratória, devido à falta de sólidas referências práticas, no 
âmbito do Exército Brasileiro, relacionadas ao conteúdo, que possibilitasse a 
quantificação de variáveis. Também, foi realizado um questionário para uma amostra 
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com vivência profissional relevante sobre o assunto. 

A pesquisa bibliográfica foi conduzida por meio de fontes nacionais, buscando 
explicitar o problema levantado e, a partir de intuições e inferências observadas na 
análise, construir hipóteses viáveis para solucioná-lo. 
 
2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O aprofundamento no estudo do emprego da Seç Mrt Me do Esqd C Mec 
como F Ptç será de grande valia, visto que essa força protege determina tropa 
contra a observação terrestre, os fogos diretos e o ataque de surpresa do inimigo, 
tudo isso propiciando a preservação da iniciativa nas ações dessas tropas em 
proveito da qual opera. 

Faz-se necessário, então, rever e analisar os métodos e processos de apoio 
de fogo e de forças de proteção empregados atualmente pelo Exército Brasileiro, a 
fim de averiguar se nossa doutrina permanece eficiente ou necessita ser revisada. 

O Exército Brasileiro encontra-se, atualmente, em processo de modernização 
e revisão doutrinária, procurando adequar-se às particularidades das Operações no 
Amplo Espectro. Fruto desse processo foram aprovados diversos manuais 
doutrinários, sendo alguns deles analisados nesse trabalho. Faz-se necessário 
entender, que toda doutrina militar está sujeita a adaptações e aprimoramentos, 
baseando-se de preferência em experiencias práticas e em lições aprendidas no 
emprego real em combate, mas também, fruto da reflexão e analise teórica das 
fontes doutrinárias já existentes e das experiencias de outras forças armadas 
(estrangeiras) em combate.  

As operações de segurança, particularmente as de forças de proteção, por 
serem Operações convencionais que exigem planejamento e execução complexos, 
conforme descrito no Manual de Campanha C 2-20, tornam-se de difícil execução e 
treinamento, resumindo a experiência de nossos militares a estudos de caso e 
análises de operações realizadas por outros Exércitos. 

Para a realização da revisão da literatura foram utilizadas as seguintes ideias-
chave: emprego do R C Mec como F Ptç; apoio de fogo orgânico; Esqd C Mec como 
F Ptç; o apoio de fogo da Seç Mrt Me do Esqd C Mec, juntamente com seus 
correlatos em inglês e espanhol, em sítios eletrônicos de procura na internet, 
biblioteca de monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), sendo 
selecionados apenas os artigos em português e inglês. 

a. Critério de inclusão: 
- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados às Operações de 

Segurança; 
- Estudos que abordem o emprego do R C Mec como F Ptç; e 
- Estudos que abordem o apoio de fogo orgânico do Esqd C Mec. 
 
b. Critério de exclusão:  
- Bibliografia estrangeira em que não se emprega apoio de fogo indireto 

orgânico no nível subunidade com parâmetros aproximados aos do Exército 
Brasileiro; 

- Estudos cujo escopo não seja o emprego da Cavalaria em Operações de 
segurança; e 
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- Estudos que focam nas forças de cobertura e/ou vigilância. 
 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 
delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: 
pesquisa bibliográfica e questionário. 
 
2.2.1 Pesquisa Bibliográfica 
 
2.2.1.1 REALIDADE DOS CONFLITOS ATUAIS 

Os conflitos têm demonstrado a predominância de combates em terrenos 
humanizados (urbanos ou rurais). Deve-se considerar, também, que haverá atores 
agindo em espaços que vão além do campo de batalha. 

Em consequência, as forças militares devem realizar suas ações com relativa 
proteção blindada e acurada precisão. Devem dispor de capacidades específicas, 
ser dotadas de meios com alta tecnologia agregada, de armas de letalidade seletiva 
e que permitam uma rápida e precisa avaliação de danos, combinados com meios 
de inteligência, reconhecimento, vigilância e aquisição de alvos (IRVA). 
 
2.2.1.2 SEGURANÇA 

As Operações de Segurança são parte essencial de qualquer Operação 
Ofensiva ou Defensiva, objetivam proteger determinada tropa frente a possíveis 
surpresas, espionagens, sabotagens, observação ou qualquer outra ação do inimigo 
que prejudique o cumprimento da missão principal. Visa preservar o sigilo e 
assegurar a liberdade de ação do comandante.  

Prega-se que todos os escalões são responsáveis por sua própria segurança, 
não devendo para isso, desviar efetivo em pessoal e meios que venham a prejudicar 
o cumprimento da missão principal. Por isso, muitas vezes o RC Mec poderá ser 
reforçado por elementos de manobra ou apoio.  
 
2.2.1.3 FORÇA DE PROTEÇÃO  

A definição de Força de Proteção: proporciona segurança a determinada 
região ou força, pela atuação de elementos na frente, na retaguarda ou no flanco 
imediato. Tem a finalidade de impedir a observação terrestre, o fogo direto e o 
ataque de surpresa do inimigo sobre a região ou força protegida, atuando dentro do 
alcance dos fogos de apoio dessa força, e repelindo, destruindo ou retardando o 
inimigo que se apresente. 

F Ptҫ é constituída, normalmente, de elementos orgânicos da força protegida 
ou que a estejam reforçando. O R C Mec emprega, quando necessário, forças de 
proteção em seu próprio benefício. 

As Forças de Proteção podem operar à frente, no flanco ou à retaguarda de 
uma força estacionada ou em movimento, denominando-se, dependendo da posição 
como vanguarda, flancoguarda ou retaguarda. 
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Normalmente, o RC Mec em missões de Proteção receberá elementos de 
Engenharia e Artilharia em reforço ou apoio direto. Estes meios de apoio ao combate 
deverão ter uma mobilidade compatível com a do regimento e terão o seu emprego 
planejado pelo regimento. Doutrinariamente, a dosagem de apoio de engenharia é 
de um pelotão de engenharia para um RC Mec. 

Visando melhor delimitação do presente estudo, focaremos nas F Ptç de flanco 
trabalhando em prol de uma Brigada de Cavalaria Mecanizada (Bda C Mec) em 
marcha para o combate, uma Flancoguarda Móvel (Fg Mv). 

 
2.2.1.4 O RC MEC COMO FG MV 

De acordo com o manual de campanha C 2-20 – O Regimento de Cavalaria 
Mecanizado (2002), a flancoguarda é uma F Seg que opera no flanco de uma força 
estacionada ou em deslocamento, para protegê-la da observação terrestre, dos 
fogos diretos e de qualquer ataque de surpresa do inimigo. Ela destrói ou retarda o 
inimigo, de acordo com suas possibilidades. 

Durante as operações ofensivas como a marcha para o combate, a 
flancoguarda é móvel, quando a Força Protegida (F Ptg) está se deslocando. 

O RC Mec, como Fg Mv de uma força em operações ofensivas, protege o 
corpo principal através da ocupação de uma linha de Posições de Bloqueio (P Blq) 
sobre as principais penetrantes que incidem no flanco da F Ptg. Também reconhece 
a zona entre a F Ptg e a linha de P Blq, mantem o contato com a retaguarda da 
unidade testa do grosso (F Ptç), destrói ou repele os Elementos de Reconhecimento 
(Elm Rec) do inimigo, destrói, repele ou fixa as forças terrestres inimigas antes que 
estas forças engajem com fogos diretos a F Ptg e mantem contato com a unidade 
retaguarda do grosso (F Ptç). Nesse tipo de operação, o RC Mec se desloca 
paralelamente à F Ptg, seguindo sua velocidade de progressão suficientemente 
afastado do grosso, de forma a manter tempo e espaço suficiente para manobra, 
para fazer face a alguma ameaça inimiga que se apresente. 

 
2.2.1.5 APOIO DE FOGO INDIRETO 

Normalmente, em operações de flancoguarda móvel, o RC Mec receberá em 
apoio direto ou reforço elementos de artilharia do escalão enquadrante. Além disso, 
geralmente nesse tipo de proteção, o RC Mec se desloca dentro da distancia de 
apoio do grosso. Ainda assim, caso nenhum desses apoios ocorra, o regimento 
ainda possui seu Pel Mrt P, principal meio de Ap F orgânico do RC Mec, suas Seç 
Mrt M dos Esqd C Mec e a Seçao de míssil anticarro (Seç MAC), não ficando então, 
desprovido de apoio de fogo indireto. 

A Seç Mrt Me é o elemento de apoio de fogo indireto à disposição do Esqd C 
Mec. Ela 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. Tem por missão proporcionar contínuo apoio de fogo indireto aos 
pelotões. A Seç Mrt Me prove esse apoio na forma de emprego de ação em 
conjunto, apoiando o Esqd como um todo, ou dependendo da descentralização da 
operação, podem estar em apoio direto ou excepcionalmente em reforço aos 
pelotões. 

Nas operações de flancoguarda móvel, os fogos indiretos (Mrt e Art Cmp) 
devem ser planejados sobre as principais vias de acesso que incidam nos flancos do 
Eixo de Progressão (E Prog) ou nas Zonas de Ação (Z Aç) da U.  
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Verifica-se em Exércitos com experiência atual de combate, a necessidade da 
obtenção de resultados mais confiáveis na utilização das armas de tiro curvo, o 
Major Jeffrey Hilt, líder do programa de aperfeiçoamento de morteiros para o 
Exército Norte Americano, disse que tropas no Afeganistão estão "gritando" para as 
novas granadas de 120mm. Combates frequentes com soldados do Talibã, 
juntamente com regras de engajamento restritivas, colocam dificultam o suporte de 
fogo imediato e preciso e o clima notoriamente ruim do Afeganistão significa que a 
Força Aérea geralmente não consegue obter apoio aéreo próximo exatamente onde 
é necessário (GREG GRANT, Troops Clamor for Precision Mortars, EUA, 2009, 
tradução do autor). 

Fruto de estudos avançados e fomento da indústria de defesa norte americana, 
hoje, já se utilizam em combate granadas de morteiro inteligentes, com sistema de 
posicionamento por satélite que pode atingir o alvo dentro de um raio de 10 metros 
ou menos. PROVÍNCIA DE PAKTIKA, Afeganistão, 31 de março de 2011 - Soldados 
na Base Operacional Avançada Kushamond disparam concentração de granadas de 
morteiro guiadas de precisão de 120mm pela primeira vez no Afeganistão, 26 de 
março (SGT. TODD CHRISTOPHERSON, Soldiers fire first precision-guided mortar 
in Afghanistan, Army Pentagon, Washington, tradução do autor). 

 
2.2.2 Questionário 

 A dimensão do universo foi estimada a partir do efetivo de Oficiais e 
Sargentos com experiencia em tropas mecanizadas. Visando restringir o universo de 
questionados, o estudo contemplou apenas oficiais entre os postos de Major a 
Aspirante a Oficial e aplacou todo o universo de Sargentos. 

 A amostragem foi selecionada em diversas OM do EB, visando evitar 
respostas em massa ou influenciadas por situações peculiares. A distribuição dos 
questionários ocorreu de maneira indireta através da ferramenta digital Google 
Forms com o auxilio do aplicativo de mensagens Whatsapp para 150 militares 
aleatórios que atendiam aos requisitos, obtendo ao final a resposta de 35 
questionários. 

 
3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A partir deste ponto, serão analisadas as possíveis formas de emprego da 
Seção de Morteiros Médio das subunidade em primeiro escalão do Regimento de 
Cavalaria Mecanizado empregado como Força de Proteção de uma Brigada de 
Cavalaria mecanizada em Marcha para o Combate.  

A Seção de Morteiros Médios tem a capacidade de apoiar os Pelotões da 
Subunidade com granadas explosivas, fumígena e iluminativas, dentro do alcance 
de utilização de suas peças, que é de ate 3300m para granadas iluminativas e 
5800m para granadas explosivas e fumígena, utilizando o efeito de massa de seus 
fogos. Esse Apoio de fogo, integra o esquema de manobra da subunidade e é 
coordenado pelo Cmt Esqd, que pode ser assessorado pelos Observadores 
Avançados de Artilharia. Tendo em vista o principio da economia de meios, os fogos 
de morteiro médio tendem a cumprir a maioria das missões de tiro dentro da zona de 
ação da subunidade, mantendo os meios disponíveis de artilharia e morteiro pesado 
da unidade vocacionados para bater alvos mais longínquos e de mais alta prioridade 
para a manobra. Tal fato, torna imprescindível a aproximação física da seção de Mrt 
M dos pelotões da subunidade, para que possa alongar seus fogos o máximo 
possível e realmente proporcionar o apoio desejado (BRASIL, 2000) 

12 



 

 

A Seç Mrt Me possui a capacidade de desdobramento rápido, visto a facilidade 
em colocar e retirar de posição suas peças. Isso possibilita que a mesma ocupe 
diversas posições durante o prosseguimento da flancoguarda móvel e torna esse 
meio de apoio de fogo mais apto a acompanhar o movimento dos pelotões que 
podem estar realizando o reconhecimento da zona de ação, no caso da subunidade 
testa da flancoguarda, realizando a cortina de vigilância adotada quando o contato 
com o inimigo no flanco ainda não existe, pelas subunidades de segundo escalão, 
ou podem estar ocupando as diversas posições de bloqueio no flanco da zona de 
ação do regimento. 

Para os casos em que as subunidades em segundo escalão estão realizando 
apenas a cortina de vigilância do flanco, as seções de morteiro médio não possuem 
missão de tiro prevista e seguem à esteira do movimento de sua subunidade.  

Para os casos em que estejam sendo realizados os reconhecimentos da zona 
de ação pelos pelotões da subunidade testa do regimento, sua Seç Mrt Me pode 
manter-se à esteira dos pelotões envolvidos nesse reconhecimento, proporcionando, 
caso seja necessário, o apoio de fogo em situações de contato com o inimigo, 
podendo inclusive proporcionar o apoio de fogo imediato necessário para os ataques 
de oportunidade que possam se apresentar. Nesse caso, é importante que o Chefe 
da seção tenha conhecimento das exatas posições e zonas de ação de cada um dos 
pelotões, visando impedir o minimizar a possibilidade de fratricídio. Nos casos em 
que haja possível contato com civis na zona de ação, as medidas de coordenação 
de fogos devem restringir as zonas habitadas para o emprego de fogo indireto e os 
comandantes em todos os níveis devem realizar a analise das considerações civis 
antes de empregar os seus morteiros. O uso de munições especiais, como as 
teleguiadas e direcionais utilizadas por exércitos de outros países, pode acrescentar 
grande precisão aos tiros de morteiro, proporcionando a letalidade seletiva tão 
necessária em ambientes urbanizados. 

Para as subunidades que venham a ocupar posições de bloqueio no flanco em 
contato ou contato iminente com o inimigo, cresce de importância a observação das 
medidas de coordenação e controle da subunidade, com especial atenção para os 
itinerários a serem utilizados para as ligações entre as PBlq e para os diversos 
deslocamentos. Alem disso, cabe ao Ch Sec posicionar suas peças de maneira a 
alongar seus fogos o máximo possível a frente das posições de bloqueio, visando 
desdobrar o inimigo e bloqueá-lo no prosseguimento de sua manobra. A secao de 
morteiro medio deve cobrir prioritariamente a zona de ação mais provável do inimigo 
e com as melhores penetrantes na área da subunidade. Barragens devem ser 
previstas sobre essas penetrantes, cabendo a coordenação destas com as 
barragens de artilharia junto ao CCAF da unidade. 

Quanto às características técnicas de emprego dos morteiros médios 
estudados, verifica-se que, quanto ao alcance, que vai de 3.300m a 5.800m, 
cumprem o objetivo para o qual se destinam, conseguindo com poucas exceções, 
apoiar as frações da subunidade nas missões de tiro em que as peças de morteiro 
dos próprios pelotões não sejam suficientes. Vale ainda ressaltar, que a subunidade 
pode se valer ainda dos fogos indiretos dos morteiros 120mm do regimento, que são 
concentrados no Pelotão de Morteiros Pesados, e dos fogos de artilharia, caso esta 
esteja apoiando sua manobra, porem esses apoios são costumeiramente 
sobrecarregados de pedidos de fogos e podem não estar disponíveis no momento 
especifico em que a necessidade se apresentar, dessa forma, é fundamental a 
manutenção da independência da subunidade quanto aos seus fogos. 

Os tiros de morteiro médio devem sempre que possível ser observados, o uso 
de observadores, sejam elementos da seção de morteiro, elementos de artilharia em 
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apoio à subunidade ou elementos das frações em primeiro escalão, tendem a 
diminuir as possibilidades de fratricídio e danos colaterais sobre a população civil. O 
computador de tiro das seções de morteiro e a escolha correta das posições de tiro, 
tendem a otimizar as correções necessárias ao tiro e propiciar maior agilidade no 
engajamento dos alvos que se apresentem, por isso, seu uso deve ser treinado 
continuamente. Certamente, a utilização de munições inteligentes, teleguiadas ou 
não, tornaria ainda mais preciso o apoio de fogo dessas seções, porém não 
impedem a utilização segura do armamento. 

Da analise dos questionários, verificamos que foram respondidos por: 02 
Majores (5,71%), 25 Capitães (71,43%), nenhum 1º Tenentes, nenhum 2º Tenente, 
nenhum Aspirante a Oficial, nenhum Subtenente, nenhum 1º Sargento, 05 2º 
Sargentos (14,29%) e 03 3º Sargentos (8,57%).  

Dentro da população proposta por este estudo, foram levantadas as seguintes 
questões: 

1) OM de Cavalaria Mecanizada em que serviu. 
2) Qual material dotava as peças de morteiro dessa OM. 
3) Se havia previsão em material e pessoal da estrutura da Seç Mrt Me 

nos Esqd C Mec dessa OM. 
4) Se eram realizados exercícios de tiro com as peças de morteiro. 
5) Se eram realizados exercícios táticos com as Seç Mrt Me apoiando a 

manobra dos Pel C Mec. 
6) Se havia algo a mais a declarar sobre o assunto. 

Observou-se que os militares questionados serviram nas seguintes OM: 1º RC 
Mec, 2º RC Mec, 3º RC Mec, 3º Esqd C Mec, 5º RC Mec, 7º RC Mec,  8º RC Mec, 8º 
Esqd C Mec, 10º RC Mec, 11º RC Mec, 12º RC Mec, 12º Esqd C Mec, 14º RC Mec, 
15º RC Mec, 16º RC Mec, 17º RC Mec e 19º RC Mec. Destas, 85,7% possuem 
como material de dotação de suas peças o morteiro Brandt, apenas 8,6% possuem o 
morteiro RO e 5,7% não recordam ou possuíam ambas as famílias de morteiros na 
sua dotação. 

Quanto aos exercícios de tiro e exercícios táticos, foi possível observar a quase 
inexistência de atividades voltadas para o adestramento das pecas de morteiro, 
apenas 40% das OM realizou exercícios de tiro anuais e menos de 15% realizou 
exercícios táticos envolvendo a Seç Mrt Me constituída em apoio aos Pel C Mec. 
Vale ressaltar o caráter técnico do tiro de morteiro 81mm, seus cálculos de alcance e 
trajetória assim como a correta utilização de seu aparelho de pontaria, demandam 
muitas horas de instrução, treinamento em seco e também da realização dos 
exercícios de tiro previstos no PIM e nos PPQ de Cavalaria. Tais exercícios são 
extremamente importantes para consolidar o adestramento das guarnições de 
morteiro e permitir seu emprego em operações. O adestramento tático das 
guarnições, e em especial da própria Seç Mrt Me como fração, também demonstra 
ser deficitário, podendo ser observado que menos de 12% das OM possuíam Seç 
Mrt Me prevista em suas Subunidades mecanizadas. 

  

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho, 
conclui-se que a presente pesquisa atendeu ao seu propósito, preenchendo algumas 
das lacunas existentes na doutrina preconizada pelo Exército Brasileiro, no que 
tange o emprego da Seção de Morteiros Médios dos Esquadrões de Cavalaria 
Mecanizado. 
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A revisão de literatura possibilitou discorrer sobre os conceitos existentes nos 
mais atualizados manuais utilizados pelo Exército Brasileiro, em se tratando do 
assunto. Através de uma pesquisa bibliográfica, foi possível levantar alguns 
conceitos que permeiam este tema e, consequentemente, identificar alguns hiatos, 
mais evidentes no manual C 2-36 (Esquadrão de Cavalaria Mecanizado ). 

No entanto, buscando complementar os conceitos, foram buscadas 
informações na própria doutrina empregada pelo Exército, através de uma busca em 
manuais que tratavam do assunto em outros contextos, o que permitiu uma análise 
mais pormenorizada a respeito dos objetivos das forças de proteção. 

Os dados levantados através do questionário foram suficientes para apresentar 
um prognostico superficial da situação das Seç Mrt Me na tropa, demonstrando que 
em uma primeira analise, os RC Mec carecem de prioridade na implementação 
dessa fração e uma maior ênfase no adestramento das frações já existentes, tanto 
na execução dos exercícios de tiro previstos como na busca de exercícios táticos 
que integrem a tropa apoiada com seu meio de apoio de fogo orgânico. 

Dessa forma, concluísse que, a Seção de Morteiro Médio dos Esquadrões de 
Cavalaria Mecanizados, orgânicos de Regimentos de Cavalaria Mecanizados, 
operando como força de proteção em operações de segurança, tem total condições 
de apoiar sua subunidade na consecução de suas missões, sejam elas de 
reconhecimento, vigilância, bloqueio ou ataques de oportunidade. Existe porém, a 
necessidade urgente de medidas praticas para a obtenção de seu adestramento e a 
atualização da literatura que aborda as características de emprego das subunidades 
de cavalaria mecanizada, abarcando a seção se morteiro Médio e buscando 
atualizar os fatores e formas de seu emprego, tudo para possibilitar o 
desenvolvimento das capacidades necessárias à essas seções, tão necessárias no 
apoio das pequenas frações. 

Vale ainda ressaltar, com oportunidade de melhoria, que o manual de 
Campanha C 2-36 – O Esquadrão de Cavalaria Mecanizado mantém-se inalterado 
desde sua primeira versão, em 1982. Em seu texto, não apresenta a seção de 
morteiro médio como fazendo parte dessa subunidade e cria uma lacuna grande 
quanto ao seu emprego, uma vez que apenas apresenta os aspectos relacionados 
as operações básicas e complementares, para as pecas de morteiro dos pelotões C 
Mec e para a seção provisória de morteiro medio que pode ser montada juntando 
sob o mesmo comando as diversas peças de apoio dos pelotões. 
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ANEXO – SOLUÇÃO PRÁTICA 

 

Titulo do Trabalho: SEÇÃO DE MORTEIRO MÉDIO DO ESQUADRÃO DE CAVALARIA 
MECANIZADO: UM ESTUDO DE SEU EMPREGO COMO FLANCOGUARDA MÓVEL NA 
MARCHA PARA O COMBATE. 

Autor: CAP CAV DIOGO MARQUES DA SILVA 

ANO: 2018 

 

Proposta de adequação ao item a, Seção 1-4, Artigo II, Capítulo 1 do Manual de 
Campanha C 2-36 – Esquadrão de Cavalaria Mecanizado. 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 

ARTIGO II 

ORGANIZAÇÃO 

1-4. CONSTITUIÇÃO DO ESQD C MEC 

a. O Esqd C Mec é constituído pelos elementos seguintes: 
(1) Comandante e subcomandante (comando e EM quando independente); 
(2) Seção de Comando (Seç Cmdo); 
(3) Seção de Morteiros Médios; e 
(4) 03 (três) pelotões de cavalaria mecanizados (Pel C Mec). 
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