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RESUMO
Dentre os fatores de decisão que norteiam o planejamento de um comandante em qualquer
nível,  a  análise  do  terreno tem uma importância  relevante,  pois  influencia  diretamente  nas
decisões a serem tomadas. Neste contexto, as regiões montanhosas são um exemplo de como
o  terreno  influencia  em  uma  operação  militar  e  exige  determinadas  adaptações  dos
armamentos  empregados.  A  Artilharia  de  Campanha  Brasileira  possui  características
específicas para a doutrina militar  de montanha e atualmente emprega o Obuseiro 105 mm
M101  AR  como  armamento  de  suas  Baterias  de  Obuses.  Recomenda-se,  assim,  que  o
Obuseiro 105 mm M101 AR, atual  armamento utilizado pelo 4° GAC L, GAC orgânico da 4ª
Bda Inf L (Mth), seja substituído pelo Obuseiro Leve 105 mm L118 AR, tendo em vista que o
ambiente operacional de montanha exige da Artilharia rapidez, flexibilidade e versatilidade. E,
ainda, que seja feita uma experimentação doutrinária com o Obuseiro Leve 105 mm L118 AR

em operações na montanha.

Palavras-chave: Artilharia,  Montanha,  Operações,  Armamento,  Rapidez,  Flexibilidade  e
Versatilidade.

RESUMEN
Entre los factores de decisión que orientan la planificación de un comandante en cualquier
nivel, el análisis del terreno tiene una importancia relevante, pues influye directamente en las
decisiones a tomar. En este contexto, las regiones montañosas son un ejemplo de cómo el
terreno  influye  en  una  operación  militar  y  exige  ciertas  adaptaciones  de  los  armamentos
empleados.  La  Artillería  de  Campaña  Brasileña  posee  características  específicas  para  la
doctrina militar de montaña y actualmente emplea el Obús 105 mm M101 AR como armamento
de sus Baterías de Obuses. Se recomienda, por lo tanto, que el Obús 105 mm M101 AR, actual
armamento utilizado por el 4 ° GAC L, GAC orgánico de la 4ª Bda Inf L (Mth), sea sustituido por
el Obús Liviano 105 mm L118 AR, teniendo en cuenta que el ambiente de montaña requiere de
la artillería rapidez, flexibilidad y versatilidad.  Y, además, que se haga una experimentación
doctrinaria con el Obús Liviano 105 mm L118 AR en operaciones en la montaña.

Palabras  clave: Artillería,  Montaña,  Operaciones,  Armamento,  Rapidez,  Flexibilidad  y
Versatilidad.



1 INTRODUÇÃO

A  definição  de  ambiente  operacional  de  montanha  contempla  o

conhecimento de que este é caracterizado por três dimensões: física, humana

e informacional. Essas três dimensões consolidam um bloco indivisível e para

se entender o ambiente operacional, deve-se entender suas vertentes.

No que diz respeito à vertente física, que é tradicional do conceito de

ambiente operacional,  pode-se considerar  que é o estudo do terreno e  das

condições meteorológicas e das consequências que podem gerar no emprego

do poder de combate. Vale lembrar que esse aspecto, no que tange ao estudo

do ambiente  operacional,  impacta  diretamente no emprego  da  Artilharia  de

Campanha (Art Cmp) no contexto de um conflito.

Os  princípios  e  técnicas  do  emprego  da  Art  Cmp  em operações  no

ambiente  de  montanha  permanecem  válidos.  Entretanto,  são  requeridas

adaptações  decorrentes  das  peculiaridades  da  referida  área  de  operações,

principalmente no que se refere à frequente utilização de grandes ângulos de

tiro  vertical,  à  dificuldade  de  observação  terrestre  resultante  das  grandes

elevações do terreno, à dificuldade nos deslocamentos pelo terreno irregular e

aos maiores prazos exigidos para as atividades de Reconhecimento, Escolha e

Ocupação de Posição (REOP) (BRASIL, 1997).

1.1  PROBLEMA 

Desde os tempos mais  remotos,  a guerra  sempre esteve presente no

percurso evolutivo da humanidade. Seja em qual for o ambiente operacional,

percebe-se uma evolução tecnológica,  principalmente  no que se  refere  aos

meios militares empregados pelo homem no campo de batalha para aumentar

o poder de combate.

Com a evolução da tecnologia ao longo do tempo, naturalmente haveria o

emprego  do  conhecimento  adquirido  para  o  aperfeiçoamento  dos  meios

militares.  Em  face  disso,  novos  objetivos  poderiam  ser  conquistados,

ampliando as possibilidades das forças militares no campo de batalha. Nesse

mesmo  escopo,  notou-se  a  necessidade  de  desenvolvimento  de  novas



estratégias e táticas de se aplicar o Poder Militar de forma a se fazer frente aos

modernos aparatos tecnológicos que proporcionam maior poder de combate e

liberdade de ação (BRASIL, 2016).

O ambiente  geográfico  específico  de  montanha  impõe características

particulares no combate em qualquer tipo de operação, exigindo das unidades

que operam capacidades e características especiais que permitirão combater,

sobreviver e utilizar o ambiente de montanha no aproveitamento de sua própria

missão (ZARY, 2014).

As  considerações  relativas  ao  terreno  montanhoso  são  fatores

determinantes  para  êxito  nas  operações.  Os  desníveis,  formas  abruptas,

grande  compartimentação,  escassez  de  comunicações  e  clima  peculiar

implicam um ritmo e modalidade de execução peculiar, o que obriga o emprego

de tropas especialmente equipadas, organizadas e instruídas (ZARY, 2014).

Devido a sua forma de atuação e a complexidade do transporte de suas

bocas  de  fogo  na  marcha  para  o  combate,  a  Art  Cmp  deverá  estudar,

minuciosamente,  cada aspecto necessário  ao seu emprego no ambiente de

montanha  e  quais  as  vantagens  operacionais  a  serem conquistadas  neste

contexto.

O 4º Grupo de Artilharia de Campanha Leve (4º GAC L), grupo orgânico

da  4ᵃ Brigada  de  Infantaria  Leve  de  Montanha  (4ᵃ Bda  Inf  L  Mth),  utiliza

atualmente  o  Obuseiro  105  mm M101 AR como armamento  para  prover  o

apoio  de  fogo  à  Brigada  (Bda). Analisando  o  Obuseiro  105  mm  M56  Oto

Melara, o Morteiro Pesado 120 mm M2 raiado e o Obuseiro Leve 105 mm L118

AR, com suas respectivas experimentações doutrinárias, utilização em outros

exércitos e manuais, foi formulado o seguinte problema: 

Quais as particularidades relacionadas ao apoio de fogo prestado por

uma bateria  de  obuses  dotada  do  Obuseiro  105  mm M56  Oto  Melara,  do

Morteiro Pesado 120 mm M2 raiado e do Obuseiro Leve 105 mm L118 AR nas

operações em ambiente operacional de montanha?

1.2 OBJETIVOS 

Para que a Artilharia de Campanha de Montanha (Art Cmp Mth) possa

cumprir a sua missão de apoiar pelo fogo as Brigadas de Infantaria Leve de



Montanha (Bda Inf L Mth), o presente estudo tem por finalidade apresentar as

possibilidades e limitações do emprego do Obuseiro 105 mm M56 Oto Melara,

o Morteiro Pesado 120 mm M2 raiado e o Obuseiro Leve 105 mm L118 AR,

pertencentes  a  uma  bateria  de  obuses,  nas  operações  em  ambiente

operacional de montanha. 

A  fim  de  viabilizar  a  consecução  do objetivo  geral  de  estudo,  foram

formulados  os  objetivos  específicos  abaixo  relacionados,  que  permitiram  o

encadeamento lógico do raciocínio descritivo apresentado no estudo:

a. Caracterizar o ambiente de montanha, destacando aspectos relevantes ao

emprego da Art Cmp do Exército Brasileiro (EB) neste ambiente operacional.

b. Apresentar as características e peculiaridades do emprego do Obuseiro 105

mm  M101  AR e  particularidades  de  uma  possível  adaptação  ao  ambiente

operacional de montanha.

c. Apresentar as características e peculiaridades do emprego do Obuseiro 105

mm  M56  Oto  Melara  e  particularidades  de  uma  possível  adaptação  ao

ambiente operacional de montanha.

d.  Apresentar  as  características  e  peculiaridades  do  emprego  do  Morteiro

Pesado 120 mm M2 raiado  e particularidades de uma possível adaptação ao

ambiente operacional de montanha.

e. Apresentar as características e peculiaridades do emprego do Obuseiro Leve

105 mm L118 AR e particularidades de uma possível adaptação ao ambiente

operacional de montanha.

f.  Apresentar  as  considerações  dos  especialistas  quanto  as  dificuldades  e

possibilidades  do  emprego  do  armamento  de  Art  Cmp  em  ambiente

operacional de montanha.

g.  Estabelecer  considerações  sobre  a  utilização  dos  armamentos  nas

operações em ambiente operacional de montanha.

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES

 

O ambiente montanhoso é um desafio imposto ao EB para a garantia da

soberania do país. Neste contexto, a busca pelo aperfeiçoamento e adaptação

à montanha pela Art Cmp é constante neste ambiente operacional. 

A proposta do presente estudo está baseada nos pontos fortes e nas



oportunidades de melhoria para o apoio de fogo de uma bateria de obuses em

operações no ambiente de montanha, destacando o emprego do Obuseiro 105

M101 AR (atual  armamento do  4º  GAC L),  do  Obuseiro  105 mm M56 Oto

Melara, do Morteiro Pesado 120 mm M2 raiado e do Obuseiro Leve 105 mm

L118 AR. Pretende-se, ainda, que este estudo forneça informações suficientes

e devidamente embasadas para que a Bda Inf L Mth conheça as formas de

apoiar pelo fogo da Art Cmp.

2  METODOLOGIA

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução

para o problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e

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

Quanto  à  forma  de  abordagem  do  problema,  utilizaram-se,

principalmente,  os  conceitos  de  pesquisa  quantitativa,  pois  as  referências

numéricas obtidas por meio dos questionários foram de grande relevância para

a  compreensão  das  necessidades  dos  militares.  Entretanto,  a  pesquisa

qualitativa também foi utilizada neste trabalho.

Quanto  ao  objetivo  geral,  foi  empregada  a  modalidade  exploratória,

tendo em vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca

do  tema,  o  que  exigiu  uma  familiarização  inicial,  materializada  pelos

questionários para uma amostra com vivência profissional relevante sobre o

assunto.

2.1 REVISÃO DE LITERATURA

O delineamento da pesquisa deu-se com a coleta de dados, a fim  de

viabilizar  a solução do problema,  sendo baseada em análise  dos seguintes

Manuais de Campanha do EB: C 6-75 -  Serviço da Peça do Obuseiro 105

M101 AR e M101A1 AR, C 6-80 - Serviço da Peça do obus 105mm/M56 Oto

Melara,  C 6-82 -  Serviço da Peça do Obuseiro L118, C 23-95 -  Manual de

Campanha Morteiro 120mm, no período de Out/2015 a Set/2017. 



Essa delimitação baseou-se na necessidade de atualização do tema,

visto  que  as  tecnologias  se  encontram em constante  evolução  e  a  grande

preocupação com o tema iniciou-se no ano de 2015, durante a realização de

Simpósios  na  4ᵃ Bda  Inf  L  Mth e  no  do  4º  GAC  L,  além  da  “Operação

Carrancas”, realizada todos os anos na Região de São João del Rey, MG.

Foram utilizadas as palavras-chave artilharia, montanha, operações, boca

de fogo, armamento e eficiência, na base de dados da Rede de Bibliotecas do

Exército, em sítios eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias

da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) e da Escola de Comando e

Estado-Maior do Exército (ECEME), sendo selecionados apenas os artigos em

português e inglês. O sistema de busca foi complementado pela coleta manual

de  relatórios  de  exercícios  militares,  bem como de  Manuais  de  Campanha

referentes ao tema.

Quanto ao tipo de operação militar,  a revisão de literatura limitou-se a

operações de guerra, com enfoque majoritário no Apoio de Fogo do GAC L à

Bda Inf L Mth.

a. Critério de inclusão:

- Estudos publicados em português, relacionados à Art Cmp empregada

em ambiente de montanha e os diversos tipos de armamento empregados;

-  Estudos  sobre  inovações  tecnológicas  com reflexos  no  emprego  da

Artilharia de Campanha moderna no ambiente operacional de montanha; 

-  Estudos qualitativos sobre as características do ambiente operacional

de montanha; e

-  Estudos  quantitativos  sobre  as  características  e  peculiaridades  dos

armamentos em estudo.

b. Critério de exclusão: 

- Estudos que abordam o emprego de Art Cmp de natureza blindada em

ambiente de montanha.

2.2  COLETA DE DADOS



Na  sequência  do  aprofundamento  teórico  a  respeito  do  assunto,  o

delineamento  da  pesquisa  contemplou  a  coleta  de  dados  através  de

questionário.

2.2.1 Questionário

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que

exerceram  a  função  de  Comandante  de  Subunidade  (Cmt  SU),  oficiais

subalternos Comandantes de Linha de Fogo (CLF) e praças Chefe de Peça

(CP) do 4º GAC L.  O estudo foi limitado particularmente aos oficiais e praças

da  arma  de  Artilharia,  oriundos  da  Academia  Militar  das  Agulhas  Negras

(AMAN) e Escola de Sargentos das Armas (ESA), por possuírem instrução de

Artilharia (Art) mais completa.

A  amostra  selecionada para  responder  aos questionários  também foi

restrita  a  militares  que  participaram  da  Operação  Carrancas  ou  outras

operações em que a Art Cmp atuou em ambiente operacional de montanha. O

nível  subunidade  foi  escolhido  pelo  fato  de  seu  comandante  e  seus

subordinados,  oficiais  e  sargentos,  possuírem  uma  formação  técnica  mais

aprofundada dos Obuseiros 105 mm M101 AR. 

Dessa forma, a população a ser estudada foi estimada em 20 militares.

A fim de atingir uma maior confiabilidade das induções realizadas, buscou-se

atingir  uma  amostra  significativa,  utilizando  como  parâmetros  o  nível  de

confiança  igual  a  90% e  erro  amostral  de  10%.  Nesse  sentido,  a  amostra

dimensionada como ideal (nideal) foi de 18.

Apesar  dos  Obuseiros  105  mm  M101  AR serem manuseados  pelos

sargentos  CP e sua guarnição (Cabos e  Soldados),  a  amostra  contemplou

oficiais intermediários (capitães), oficiais subalternos (Aspirantes, 2º Tenentes

e 1º Tenentes) e sargentos CP, já que a formação dos oficiais e sargentos

engloba  o  manuseio  dos Obuseiros  105  mm M101 AR.  Dessa  feita,  foram

distribuídos questionários para 18 oficiais e sargentos do EB com experiência

no  emprego  da  Art  Cmp  (Obuseiros  105  mm  M101  AR)  no  ambiente

operacional de montanha.

A amostra foi selecionada considerando os Cmt SU, oficiais subalternos



CLF e praças CP do 4º GAC L. A sistemática de distribuição dos questionários

ocorreu de forma direta (pessoalmente) ou indireta (correspondência ou e-mail)

para  18  militares  que  atendiam  os  requisitos.  Não  houve  necessidade  de

invalidar nenhuma das pesquisas por preenchimento incorreto ou incompleto.

A  partir  do  nideal (18),  depreende-se  que  o  tamanho  amostral  obtido

(n=18) foi o desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes

da  amostra,  não  inviabilizando,  tampouco  reduzindo  a  relevância  dessa

pesquisa, haja vista a especialização da amostra.

Foi  realizado  um  pré–teste  com  2  capitães-alunos  da  EsAO  que

atendiam aos pré-requisitos para integrar a amostra proposta no estudo, com a

finalidade de identificar possíveis falhas no instrumento de coleta de dados. Ao

final do pré-teste, não foram observados erros que justificassem alterações no

questionário e, portanto, seguiram-se os demais de forma idêntica.

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO

As condições climáticas adversas e o relevo muito acidentado exercem

grande influência sobre os subsistemas da Art Cmp, e implicam em restrições

se  comparados  com  o  ambiente  convencional.  Desta  forma,  soluções

inovadoras e criativas, diferentes dos procedimentos convencionais, devem ser

adotadas.  O efeito final desejado deste trabalho é obter o melhor armamento

condizente com o ambiente operacional de montanha.

O Obuseiro 105 mm M101 AR é atualmente empregado em 56 países.

Foi utilizado amplamente na 2ª Guerra Mundial e só no arsenal de Rock Island,

nos Estados  Unidos  da América (EUA),  foram produzidas 10.000  peças.  O

projeto desse obuseiro é da década de 1930 e possui autoria norte-americana.

Os  principais  pontos  positivos  deste  armamento  são  a  simplicidade,  a

rusticidade e a facilidade de operação. Sua munição é de custo baixo e pode

ser produzida pela Industria de Material Bélico do Brasil (IMBEL) (MACHADO,

1992). Em contrapartida, apresenta dificuldade de reposição de peças, peso

excessivo (2.559 kg), relativa limitação de alcance de tiro e pouca amplitude de

tiro (800 milésimos/45°) (BRASIL, 1980).



O Obuseiro 105 mm M56 Oto Melara é de origem italiana e desenvolvido

pela  Oto  Melara,  uma  empresa  do  conglomerado  industrial  italiano

Finmeccanica.  Possui  como  principal  característica  a  possibilidade  de  ser

desmontado  e  transportado  em fardo.  O  seu  peso  também  é  um  aspecto

positivo,  de  apenas 1480  kg,  que o  faz  ser  o  meio  de  apoio  de  fogo  das

brigadas paraquedista, leve e de selva (BRASIL, 1983).

O  Oto  Melara  tem  ainda  como  pontos  positivos  a  simplicidade  e

facilidade de operações. Sua munição é de fabricação nacional, idêntica a do

Obuseiro  M101,  ou  seja,  também  pode  ser  produzida  pela  IMBEL.  Como

principal  ponto negativo do Oto Melara  está  o  alcance restrito  (MACHADO,

1992).

O Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro (AGRJ) desenvolveu e produziu

o Morteiro Pesado 120 mm M2 Raiado. Segundo Bastos (2013), pesquisador

de assuntos militares da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), trata-se

do primeiro morteiro raiado produzido no país e empregado pelo EB. É uma

arma de grande mobilidade, atual e busca proporcionar um elevado poder de

fogo,  principalmente  para  as  tropas  de  pronto-emprego,  nos  diversos

ambientes operacionais do país. 

Ainda segundo o pesquisador, o Morteiro Pesado, com um peso total de

717 kg, pode ser transportado por viaturas ¾ ton, helicópteros e aviões. Sua

construção foi fruto de estudos realizados no próprio Arsenal, com poucos itens

terceirizados e envolvendo um elevado grau de conhecimento e mão de obra

especializada. 

O Obuseiro Leve 105 mm L118 AR é de origem inglesa e foi adotado por

estes  como  apoio  de  fogo  às  tropas  aeroterrestres  e  aeromóveis.  Este

armamento foi empregado em conflitos recentes, como a Guerra das Malvinas,

em 1982, e nas duas Guerras do Golfo (BASTOS, 2013).

As  positivas  características  operacionais  do  Obuseiro  Leve  105  mm

L118 AR podem ser  extraídas do seu manual de serviço da peça podendo

destacar: o baixo peso (1860 Kg), setor de tiro de 6400 milésimos, o alcance de

17.200 m (com carga super),  e que pode chegar a 21.000 m com munição

assistida e o fato de poder ser transportado por viatura reboque, helicóptero ou

aeronave (BRASIL, 2000).



A seguir, será apresentada a Tabela 1 com as principais características

técnicas dos armamentos em estudo.

TABELA 1 - As principais características técnicas dos armamentos em estudo

CARACTERÍSTICAS
TÉCNICAS

MATERIAL DE ARTILHARIA

Obus 

105  mm  M101
AR

Obus

 105 mm M56 Oto
Melara

Mrt P 

120  mm  M2
raiado

Obus L 105 mm
L118 AR

Alcance Útil (Km) 9,5 9,5 6,6 15,2

Alcance Máximo (Km) 11,3 10,2 13 (1) 21,0 (2)

Peso  total  em
toneladas(t)

2,5 1,4 0,72 1,86

Meios de tração 
Vtr 2½ t

Vtr ¾ e 2½ t

Aet/Helt/Dorso

Vtr ¾ t

Helt

Vtr 2½ t

Aet/Helt

Setor de tiro
800  milésimos
(45°)

800  milésimos
(45°)

800  milésimos
(45°)

6400
milésimos

(360°)

Obs.: (1) Com Mun assistida.
(2) 17,2 km com Cg Super e 21,0 Km com Mun assistida (Alc destendido).
Fonte: (BRASIL, 1980); (BRASIL, 1983); (BRASIL, 2000); (BRASIL, 2004).

Observando-se a  Tabela  1,  pode-se  concluir  que quanto ao alcance,

tanto útil quanto máximo, o Obuseiro Leve 105 mm L118 AR apresentou uma

melhor performance, podendo atingir um alcance máximo de 21.000 m com a

utilização da munição assistida. Os demais armamentos apresentaram valores

inferiores, sendo que o Morteiro Pesado 120 mm M2 raiado apresentou, com a

utilização da munição assistida, alcance máximo de13.000 m. O Obuseiro 105

mm M101 AR apresentou um alcance máximo de 11.300 m e o Obuseiro 105

mm M56 Oto Melara um valor ainda menor, 10.200 m.

Quanto ao peso do armamento, o  Obuseiro 105 mm M101 AR possui

maior peso, 2,5 t, seguido pelo Obuseiro Leve 105 mm L118 AR com 1,86 t, o

Obuseiro 105 mm M56 Oto Melara com 1,4 t e o Morteiro Pesado 120 mm M2

raiado, com apenas 0,72 t. 



Analisando  os  meios  de  tração  que  podem  ser  submetidos  os

armamentos, verifica-se que todos podem ser rebocados por viatura tratora.

Entretanto, todos, com exceção do Obuseiro 105 mm M101 AR, podem ser

helitransportados.  Observa-se  também  que  o  Obuseiro  105  mm  M56  Oto

Melara e o Obuseiro Leve 105 mm L118 AR podem ser aerotransportados. Por

fim, o  Obuseiro 105 mm M56 Oto Melara também pode ser transportado no

dorso de animais.

Quanto a amplitude do setor de tiro, conclui-se que o Obuseiro Leve 105

mm  L118  AR  apresenta  a  melhor  performance  dentre  os  armamentos

analisados.  Seu  setor  de  tiro  é  de  6.400  milésimos  (360°),  podendo assim

realizar  tiros  em  todas  as  direções  possíveis  sem  necessidade  de

conteiramento. Já o Obuseiro 105 mm M101 AR, o Obuseiro 105 mm M56 Oto

Melara e o Morteiro Pesado 120 mm M2 raiado possuem setor de tiro de 800

milésimos  (45°),  limitando  os  tiros  em  uma  determinada  direção,  exigindo

conteiramento em caso de necessidade de tiro em direção diferente da que

está apontado.

Em um segundo momento,  foram realizados questionamentos junto a

especialistas em Artilharia de Campanha e ambiente operacional de montanha.

A  compilação  das  respostas  destes  questionamentos  apontam  para  a

necessidade  da  adaptação  dos  subsistemas  de  artilharia,  em  especial  do

armamento. 

A Tabela 2 apresenta o resultado obtido nos questionários. Segundo os

especialistas,  ao  analisar  o  Obuseiro  105  mm  M101  AR, empregado

atualmente pelo 4° GAC L, quanto à mobilidade no deslocamento em ambiente

operacional de montanha, obteve-se o seguinte resultado:

TABELA 2 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra  acerca do Obuseiro 105 mm
M101 AR empregado pelo 4° GAC L quanto à mobilidade

Grupo

Forma de reboque

Quanto a aptidão 
Amostra

Valor
absoluto

Percentual

Auto-Rebocado (AR)

Apresenta mobilidade ruim no
terreno montanhoso

11 61,1%

Apresenta boa mobilidade no
terreno montanhoso

3 16,7%

Apresenta excelente mobilidade no
terreno montanhoso

4 22,2%

TOTAL - 18 100,0%



Fonte: O autor

A percepção da amostra,  segundo  61,1% dos  especialistas,  é  que o

Obuseiro  105  mm  M101  AR,  quanto  à  mobilidade  nos  deslocamentos,

apresenta mobilidade ruim no terreno montanhoso.  A opção  que diz  que  o

armamento apresenta  mobilidade boa no terreno montanhoso recebeu uma

quantidade  menor  de  seleções  (16,7%),  enquanto  22,2%  entendem que  o

armamento apresenta excelente mobilidade no terreno montanhoso.

Em  um  segundo  questionamento,  conforme  Tabela  3,  procurou-se

investigar  qual  modalidade  de  deslocamento  é  a  mais  adequada  para  o

armamento empregado em ambiente operacional de montanha para que haja

flexibilidade e agilidade, não só no deslocamento mas também nas atividades

de  REOP. Foram levantadas  4  (quatro)  opções  relativas  à  modalidade  de

deslocamento  e  perguntado  qual  seria  a  mais  viável.  A  maioria  dos

especialistas  (66,7%)  acredita  que  o  armamento  helitransportado  facilita  e

agiliza a entrada em posição. Já 11,1% acham que o armamento decomposto

em cargas para transporte pela guarnição é mais viável.  Não houve os que

achassem que a melhor opção é o armamento decompostos em cargas para

transporte por cavalos ou búfalos.  Houve ainda 22,2% de especialistas que

consideram que o armamento AR é o mais adequado. 

TABELA 3: Avaliação da amostra, em valores absolutos, sobre a modalidade de deslocamento
mais adequado para se transportar o obuseiro ou morteiro em ambiente de montanha.

Grupo

Avaliação

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

X Y%
obuseiro/morteiro  que  seja  helitransportado  para  facilitar  e
agilizar a entrada em posição.

12 66,7%

obuseiro/morteiro  que  seja  decomposto  em  cargas  para
transporte pela guarnição.

2 11,1%

obuseiro/morteiro  que  seja  decomposto  em  cargas  para
transporte por cavalos ou búfalos.

0 0%

obuseiro/morteiro Auto-Rebocado por viatura tratora 4 22,2%
TOTAL 18 100,0%

Fonte: O autor

            
Como último questionamento, de acordo com a Tabela 4, foi investigado

os benefícios  da  realização  do tiro  em 360°/6.400 milésimos,  possibilitando

frentes e profundidades mais amplas, sem perder a pontaria, a rapidez e sem



conteiramento.  Os especialistas foram questionados se o tiro em 360°/6400

milésimos favoreceria as operações. A maioria quase absoluta (94,4%) acredita

que o armamento que realiza o tiro em 360°/6400 milésimos é mais apropriado

para as operações em ambiente  operacional  de montanha,  possibilitando o

máximo  de  flexibilidade  possível  proporcionada  por  seu  campo  de  tiro

horizontal amplo.

TABELA  4: Avaliação  da  amostra,  em  valores  absolutos,  influência  o  tiro  em  360°/6400
milésimos nas operações em ambiente de montanha

Grupo

Avaliação

Amostra

Valor
absoluto

Percentual

X Y%
O  tiro  em  360°/6400  milésimos  favorece  as  operações  em
ambiente de montanha

17 94,4%

O tiro em 360°/6400 milésimos não favorece as operações em
ambiente de montanha

0 0%

O tiro em 360°/6400 milésimos não interfere  nas operações
em ambiente de montanha

1 5,6%

TOTAL 18 100,0%
Fonte: O autor

Sendo  assim,  ao  associar  as  peculiaridades  e  características  dos

armamentos e as respostas dos especialistas, chega-se a conclusões parciais

importantes para a formulação da conclusão final desse trabalho.

No que se refere à mobilidade de deslocamento do armamento, conclui-

se  que  por  ser  esta  ruim em ambiente  de  montanha,  segundo 61,1% dos

especialistas,  o  armamento  que  apresenta  apenas  a  modalidade  de

deslocamento por viatura tratora deve ser evitado. Dessa forma, o  Obuseiro

105 mm M101 AR deve ser preterido em relação aos demais armamentos em

um primeiro momento, sendo priorizado o emprego do Obuseiro 105 mm M56

Oto Melara, do Morteiro Pesado 120 mm M2 raiado ou do Obuseiro Leve 105

mm L118 AR.

Ao analisar a melhor modalidade que facilita o deslocamento e o REOP,

escolhida por 66,7% dos especialistas, modalidade helitrasportada, conclui-se

que tanto o Obuseiro 105 mm M56 Oto Melara, quanto o Morteiro Pesado 120

mm M2 raiado  e  o  Obuseiro  Leve  105  mm L118  AR podem realizar  esta

modalidade em boas condições. Já o  Obuseiro 105 mm M101 AR deve ser



evitado, principalmente por causa do peso (2,5 t).

Os dados levantados afirmam que quanto a amplitude de tiro, tanto o

Obuseiro 105 mm M101 AR, quanto o Obuseiro 105 mm M56 Oto Melara e o

Morteiro Pesado 120 mm M2 raiado possuem setor de tiro de 800 milésimos

(45°). Por sua vez, o Obuseiro Leve 105 mm L118 AR se destaca dos demais

ao  apresentar  amplitude  do  setor  de  tiro  de  6.400  milésimos  (360°),  que,

segundo  94,4%  dos  especialistas,  favorece  as  operações  em ambiente  de

montanha. Sendo assim, deve ser dada prioridade para o Obuseiro Leve 105

mm L118 AR em detrimento dos demais armamentos analisados.

O  alcance  do  armamento  deve  ser  sempre  considerado  como  uma

condicionante para o sucesso nas operações, uma vez que é inversamente

proporcional ao número de posições ocupadas ao longo da zona de ação do

elemento de manobra apoiado. Quando se muda menos de posição favorece a

continuidade do apoio de fogo. Desta forma, o Obuseiro Leve 105 mm L118 AR

conta com um alcance máximo de 21.000 m utilizando a munição assistida,

sendo uma excelente opção se comparado com o alcance máximo dos demais

armamentos.

Após  análise  das  características  e  peculiaridades  dos  quatro

armamentos e  a obtenção de valiosas respostas dos questionamentos feitos

aos especialistas em Art Cmp e ambiente operacional de montanha, verificou-

se a necessidade de selecionar um outro armamento para a Art Cmp do EB

que atua em ambiente operacional de montanha. 

Portanto, o Obuseiro Leve 105 mm L118 AR é a melhor opção para ser

o armamento utilizado pelo GAC L orgânico da Bda Inf L Mth.  O interessante

nessa mudança de armamento é que a proposta seja exequível. O fato de ser

um armamento que a Art Cmp do EB possui facilita o êxito da proposta de

mudança, não só por possuir o material, mas por se ter o conhecimento técnico

necessário no seu emprego.

Para que a adequação do Obuseiro Leve 105 mm L118 AR ao GAC L

orgânico da Bda Inf L (Mth) seja bem sucedida, sugere-se que seja feita uma

experimentação  doutrinária  com este  material  em  ambiente  operacional  de

montanha. Sugere-se que o pessoal a ser empregado nas peças do Obuseiro



Leve 105 mm L118 AR para esta experimentação doutrinária seja especialista

em Art Cmp e ambiente operacional de montanha que serve no 4° GAC L. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Quanto  às questões  de estudo e  objetivos  propostos no início  deste

trabalho,  conclui-se  que  a  presente  investigação  atendeu  ao  pretendido,

ampliando  a  compreensão  sobre  a  Art  Cmp  empregada  no  ambiente

operacional de montanha.

A  compilação  de  dados  de  manuais  do  EB  e  considerações  dos

especialistas permitiu identificar que o Obuseiro 105 mm M101 AR, atualmente

utilizado pelo  4° GAC L  não é o mais adequado se comparado com outros

armamentos que a própria Art Cmp Brasileira possui.

O Obuseiro Leve 105 mm L118 AR foi o que se mostrou mais apto para

o ambiente operacional em estudo. Sua confiabilidade repousa no fato de ter

permitido a obtenção de ótimos resultados em combate, além de ter participado

da Guerra das Malvinas em 1982, e nas duas Guerras do Golfo, sempre com

ótimo rendimento (BRASIL, 2000).

Recomenda-se,  assim,  que  o  Obuseiro  105  mm  M101  AR,  atual

armamento utilizado pelo 4° GAC L, GAC orgânico da 4ª Bda Inf L (Mth), seja

substituído  pelo  Obuseiro  Leve  105  mm  L118  AR,  tendo  em  vista  que  o

ambiente operacional de montanha exige da Artilharia rapidez, flexibilidade e

versatilidade. E, ainda,  que seja feita uma experimentação doutrinária com o

Obuseiro Leve 105 mm L118 AR em operações na montanha.
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ANEXO A

(SOLUÇÃO PRÁTICA)

A  compilação  de  dados  de  manuais  do  Exército  Brasileiro  e

considerações  dos  especialistas  em  Artilharia  de  Campanha  e  ambiente

operacional de montanha permitiu identificar que o Obuseiro 105 mm M101 AR,

atualmente  utilizado  pela  Artilharia  de  Campanha Brasileira,  4°  GAC L,  em

ambiente operacional  de montanha, não é o mais adequado se comparado

com  outros  armamentos  que  a  própria  Artilharia  de  Campanha  Brasileira

possui. O Obuseiro Leve 105 mm L118 AR foi o que se mostrou mais apto para

o ambiente operacional em estudo.

Recomenda-se,  assim,  que  o  Obuseiro  105  mm  M101  AR,  atual

armamento utilizado pelo 4° GAC L que é orgânico da 4ª Bda Inf L (Mth), seja

substituído  pelo  Obuseiro  Leve  105  mm  L118  AR,  tendo  em  vista  que  o

ambiente operacional de montanha exige da artilharia rapidez, flexibilidade e

versatilidade. E, ainda,  que seja feita uma experimentação doutrinária com o

Obuseiro Leve 105 mm L118 AR em operações na montanha.




