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“É com fogo que se ganham as 

batalhas; logo, aumente sua Artilharia!” 

(FREDERICO, o Grande). 



RESUMO  

A Artilharia de Campanha tem por missão apoiar as armas-base pelo fogo. Participa 

da Função de Combate Fogos e apoia o Movimento e a Manobra. Apresenta-se 

como o principal meio de apoio de fogo da Força Terrestre. Na marcha para o 

combate tem como missão prestar apoio contínuo e cerrado à Brigada, sendo 

importante e necessário ter condições de acompanhar a Grande Unidade. A Brigada 

de Infantaria Mecanizada é extremamente vocacionada para a marcha para o 

combate, devido ser uma operação de grande mobilidade. Assim, o objetivo geral 

deste estudo foi verificar se o Grupo de Artilharia de Campanha dotado do obuseiro 

L118 Light Gun apresenta, em função de seu material, condições operacionais 

necessárias para apoiar adequadamente pelo fogo uma Brigada de Infantaria 

Mecanizada, na marcha para o combate. Foi realizada uma pesquisa bibliográfica 

em manuais doutrinários, publicações e artigos científicos nacionais e estrangeiros; e 

pesquisa de campo através da aplicação de questionários aos Oficiais de Infantaria 

pertencentes à Brigada de Infantaria Mecanizada, a fim de levantar as principais 

características da referida Brigada em função da viatura blindada de transporte de 

pessoal que determinam suas demandas em termos de apoio de fogo; e foram 

aplicados questionários aos Oficiais de Artilharia do Exército, que trabalham ou já 

trabalharam com o referido obuseiro, a fim de verificar qual a real condição do Grupo 

de Artilharia de Campanha dotado do L118 apoiar pelo fogo de forma eficaz à 

referida Brigada. Os resultados mostram que o Grupo de Artilharia de Campanha 

dotado do L118 não é eficaz para apoiar pelo fogo a Brigada de Infantaria 

Mecanizada e que o emprego do L118 acarretará em implicações negativas, 

principalmente em termos de mobilidade da referida Brigada.  

Palavras-chave: Artilharia de Campanha. Infantaria Mecanizada. Brigada. Marcha 

para o Combate.  Obuseiro L118. 



ABSTRACT 

 

The Field Artillery has the mission of supporting the maneuver forces by fire. It takes 

part on the Fire Combat function, supports the Movement and Maneuver, and is the 

primary means support by fire to Land Forces. On the march to combat, the Field 

Artillery provides ongoing and intense support to the Brigade. Thus, it is important 

that it is be able to accompany the Great Unit. The Mechanized Infantry Brigade is 

extremely qualified to the march to combat, since it is an operation of high mobility. 

Thus, the general aim of this study was to determine whether the Field Artillery Group 

equipped with L118 Light Gun howitzers present, regarding its equipment, the 

necessary operational conditions to adequately support by fire a Mechanized Infantry 

Brigade on the march to combat. Bibliographical research was conducted in doctrinal 

manuals, publications and national and international scientific articles, as well as field 

surveys, through questionnaires to the Infantry Officers belonging to the Mechanized 

Infantry Brigade, in order to identify the main features of that Brigade in relation to the 

armored vehicle for transportation of personnel which determine their demands in 

terms of fire support; and questionnaires to the Army Artillery Officers who work or 

have worked with the L118, in order to verify the real conditions of the Field Artillery 

Group equipped with the referred howitzer to effectively support the Brigade by fire. 

The results showed that the Field Artillery Group equipped with the L118 howitzer is 

not effective on supporting by fire the Mechanized Infantry Brigade. Also, it was 

possible to verify that the use of the L118 will have negative implications, especially 

in terms of the mobility of the Brigade. 

Keywords: Field Artillery. Mechanized Infantry. Brigade. March to Combat. L118 

Howitzer. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Estratégia Nacional de Defesa (END), aprovada pelo governo federal em 

2008, foi desenvolvida em três eixos estruturantes: fortalecimento e a ampliação do 

Serviço Militar, reorganização das Forças Armadas (FA) e a reorganização da 

Indústria Nacional de Material de Defesa (BRASIL, 2008).     

Motivado pela END, o Exército Brasileiro (EB) começou o processo de 

transformação desenvolvendo a Estratégia Braço Forte, composta por 02 (dois) 

planos, 04 (quatro) Programas, 129 (cento e vinte e nove) Ações Estratégicas e 824 

(oitocentos e vinte e quatro) Projetos (BRASIL, 2009). 

Os dois programas de maior destaque são: Sentinela da Pátria e Mobilidade 

Estratégica, os quais têm uma relação direta com a transformação das atuais 

Brigadas de Infantaria Motorizada (Bda Inf Mtz) em Brigadas de Infantaria 

Mecanizada (Bda Inf Mec) (BRASIL, 2009). 

O Exército Brasileiro, em 2010, em cumprimento ao que foi previsto na 

Estratégia Braço Forte e no Projeto de Força (PROFORÇA), aprovou diretrizes para 

implantação da Brigada de Infantaria Mecanizada (Bda Inf Mec), caracterizada por 

ser uma força de grande mobilidade tática, potência de fogo, proteção blindada e 

ação de choque, podendo realizar operações continuadas ofensivas e defensivas 

(BRASIL, 2014; DE PAULA, 2014). 

A Brigada de Infantaria Mecanizada ou Ligeira, como é chamada em alguns 

países, é uma realidade em muitos Exércitos do mundo. Nos Estados Unidos, a 

Brigada (Bda) com essa vocação é a Bda Stryker, que é uma Brigada de força 

média, e na França são as Brigadas Multirôles (SOUSA E MENDES, 2008; PIRES, 

2014). 

A implantação da doutrina de infantaria mecanizada no EB está sendo 

cumprida de forma gradual e progressiva. A experimentação da doutrina e estrutura 

de Bda Inf Mec foi implementada na antiga 15ª Brigada de Infantaria Motorizada 

(15ª Bda Inf Mtz), a atual 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada (15ª Bda Inf Mec), 

cujo comandante da Bda é o gerente do projeto de implantação (BRASIL, 2014). 

Em cumprimento ao que prescreve a diretriz para a implantação, em caráter 

experimental, da base Doutrinária da Brigada de Infantaria Mecanizada e de 

Batalhão de Infantaria Mecanizado, a 15ª Bda Inf Mec realizou nos anos de 2014 e 

2015 experimentações doutrinárias (BRASIL, 2014). 
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Para atender a essa nova demanda, foi desenvolvida uma nova família de 

Blindados Médios sobre Rodas. Nessa família está presente a Viatura (Vtr) Guarani, 

projetada pela empresa nacional IVECO1. A referida Vtr é fruto do Programa 

Mobilidade Estratégica e possui como Requisitos Operacionais Básicos (ROB) a 

capacidade de ser aerotransportada, possibilitando assim a mobilidade estratégica 

dessa Grande Unidade (BRASIL, 2011). 

Segundo Deus (2013), o Projeto Guarani trouxe a oportunidade de criação 

das Brigadas de Infantaria Mecanizada, dotadas de Viaturas Blindadas de 

Transporte de Pessoal Médias sobre Rodas (VBTP-MR), adequadas aos novos 

desafios das operações militares. 

Diante dessa mudança das Brigadas de Infantaria Motorizada para tropas 

mecanizadas, os meios de apoio ao combate também devem sofrer modernizações 

e adaptações. Todas as Funções de Combate do módulo de emprego básico do 

Exército, as Brigadas, devem possuir as mesmas características de emprego e 

mobilidade. 

A Doutrina Militar Terrestre concretiza os novos fundamentos doutrinários, 

prescrevendo que a Artilharia de Campanha “tem por missão apoiar as armas-base 

pelo fogo, destruindo ou neutralizando os alvos que ameacem o êxito da operação” 

e apresenta como principais características “a precisão e a rapidez, para destruir ou 

neutralizar as instalações, os equipamentos e as tropas inimigas localizadas em 

profundidade no campo de batalha” (BRASIL, 2014 a, p. 6-3).  

Artilharia de Campanha é o principal meio de apoio de fogo da Força 

Terrestre (F Ter). Suas unidades e subunidades podem ser dotadas de morteiros, 

obuseiros, lançadores de mísseis e lançadores de foguetes. Os Sistemas de Mísseis 

e Foguetes complementam o apoio de fogo prestado pela artilharia de tubo, 

executando fogos de aprofundamento do combate, bem como realizando fogos em 

apoio às operações conjuntas. A Artilharia de Campanha participa da Função de 

Combate Fogos, apoiando o Movimento e a Manobra (BRASIL, 2014 a, p. 6-3). 

O apoio à manobra está diretamente interligado aos tipos de operações, 

sendo essas classificadas em ofensivas ou defensivas. Este estudo foi delimitado 

por uma das operações ofensivas. 

                                                                 
1
 IVECO é atualmente uma das maiores fabricantes de blindado do mundo. Seus principais produtos 

são o veículo de reconhecimento e o veículo blindado multiuso 4x4 IVECO-LMV ambos em uso no 
Exército Italiano e em outros países. 
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As Operações Ofensivas são classificadas de acordo com as finalidades 

específicas que buscam, totalizando 5 (cinco) tipos: a Marcha para o Combate 

(M Cmb), o Reconhecimento em Força, o Ataque, o Aproveitamento do Êxito e a 

Perseguição (BRASIL, 2014 b).  

A Bda Inf Mec tem capacidade de participar de todos os tipos de Operações 

Ofensivas, mas é extremamente vocacionada à marcha para o combate, em virtude 

de ser uma operação de grande mobilidade (DE PAULA, 2012). 

No contexto da Marcha para o combate, o apoio de Fogo é fundamental para 

o sucesso da manobra. Nesse sentido, a Unidade de Artilharia Orgânica da 

Bda Inf Mec, que é um Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), deverá atender os 

pré-supostos de mobilidade estratégica, além de prover o apoio em profundidade, ou 

seja, ter um alcance (Alc) suficiente para aprofundar o combate com suas granadas, 

e assim prestar o apoio de fogo adequado a referida Bda na Marcha para o 

Combate. 

Atualmente, o Exército Brasileiro adota os obuseiros 105 mm autorrebocados 

(AR) nas Bda Inf Mtz, de Infantaria Leve, de Infantaria Paraquedista e de Infantaria 

de Selva; os obuseiros 155 mm autopropulsados (AP) (sobre lagartas) nas Brigadas 

Blindadas; e os obuseiros 105 mm AP (sobre lagartas) nas Brigadas de Cavalaria 

Mecanizadas. 

Especificamente, o 26º Grupo de Artilharia de Campanha, sediado em 

Guarapuava-PR, orgânico da 15ª Bda Inf Mec, é dotado do obuseiro leve L 118 

LIGHT GUN 105 mm AR. 

 

1.1. PROBLEMA 

 

Para a realização de um estudo coerente e capaz de trazer aportes úteis ao 

EB, embasado na metodologia científica, faz-se necessária a definição do problema 

para o qual uma possível solução será buscada. Isso posto, será apresentado, a 

seguir, como se chegou à definição desse problema. 
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1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

A END consolidou a necessidade de transformação das Forças Armadas em 

desenvolver novas capacidades adequadas à dimensão político-estratégica de um 

Brasil forte e soberano (BRASIL, 2008). 

A Estratégia está focada em ações de médio e longo prazo e objetiva 

modernizar a estrutura nacional de defesa, atuando em três eixos: reorganização e 

rearticulação das Forças Armadas; fortalecimento da indústria de material de defesa; 

e política de composição dos efetivos das Forças Armadas (BRASIL, 2008). 

Referendando a END, foi aprovada a Política Nacional de Defesa (PND), em 

2012, documento de alto nível de planejamento das ações destinadas à defesa 

nacional, coordenadas pelo Ministério da Defesa (BRASIL, 2012).   

Ambas apresentam como objetivos reformulações e avanços para as Forças 

Armadas. A END determina em uma de suas diretrizes “desenvolver, lastreada na 

capacidade de monitorar/controlar, a capacidade de responder prontamente a 

qualquer ameaça ou agressão: a mobilidade estratégica” (BRASIL, 2008). 

A PND apresenta como um dos objetivos nacionais de defesa “estruturar as 

Forças Armadas em torno de capacidades, dotando-as de pessoal e material 

compatíveis com os planejamentos estratégicos e operacionais” (BRASIL, 2012).  

Alinhando-se com a END, o Exército, em 2009, desenvolveu a Estratégia 

Braço Forte, plano estratégico do EB que prevê a transformação de algumas 

Brigadas de Infantaria Motorizada e Leve, em Brigadas de Infantaria Mecanizada, 

visando o aumento de mobilidade tática e estratégica (DE PAULA, 2014).  

Nesse contexto, o EB aprovou, por intermédio da Portaria Nº 041 do Estado 

Maior do Exército (EME), de junho de 2010, a base doutrinária da Brigada de 

Infantaria Mecanizada, e estabeleceu as diretrizes para a implantação da referida 

Bda, em caráter experimental, sendo cumprida de forma progressiva (DEUS, 2013). 

A 15ª Brigada de Infantaria Mecanizada está ativa desde março de 2014, 

sendo composta por 3 (três) Batalhões de Infantaria Mecanizada, 1 (um) Esquadrão 

de Cavalaria Mecanizada, 1 (um) Grupo de Artilharia de Campanha, 1 (um) Batalhão 

Logístico, 1 (uma) Companhia de Engenharia Mecanizada, 1 (uma) Companhia de 

Comunicações Mecanizada e 1 (uma) Companhia Comando.   

A supracitada Bda foi transformada em Mecanizada, porém o GAC orgânico 

possui como obuseiro de dotação o L118 autorebocado (AR), que é vocacionado 
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para as Bda Motorizadas (BRASIL, 2000). Como a Artilharia de Campanha, na 

Marcha para o Combate, tem como missão prestar apoio contínuo à Bda, “não 

sendo admissível que esta se atrase por falta de apoio de fogo ou se lance sobre o 

inimigo sem contar com aquele apoio”, é importante e necessário o GAC ter 

condições de acompanhar a Bda na marcha para o combate (BRASIL, 1998).  

Cabe ressaltar que a Bda Inf Mec poderá cumprir uma série de operações 

devido suas características marcantes, tais como: mobilidade, proteção blindada, 

poder de fogo e flexibilidade. Porém, apresenta como vocação principal a marcha 

para o combate e o L118 apresenta limitações em termos de velocidade, 

principalmente em deslocamentos através campo (DE PAULA, 2012 e BENETTI, 

2009). 

Nesse sentido, De Paula (2012) em seu estudo afirmou que o L118 atende 

em partes às necessidades da Bda. Baseado nesses fatos, entende-se que é 

necessário verificar se as limitações do L118 farão com que um GAC dotado desse 

material deixe de possuir condições operacionais para cumprir sua missão na 

marcha para o combate da Bda Inf Mec.  

Desta forma, foi formulado o seguinte problema: o GAC dotado do obuseiro 

L118 Light Gun, em função de seu material, tem condições de apoiar pelo Fogo uma 

Bda Inf Mec, na marcha para o combate? 

 

1.2. OBJETIVOS 

 

Diante deste contexto, foi elaborado como objetivo geral de estudo: verificar 

se o GAC dotado do obuseiro L118 Light Gun, apresenta, em função de seu 

material, condições operacionais necessárias para apoiar adequadamente pelo fogo 

uma Bda Inf Mec, na marcha para o combate. 

A fim de permitir que seja atendido o objetivo geral de estudo, foram 

elaborados objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

descritivo que será apresentado neste estudo: 

a. Caracterizar uma Bda Inf Mec. 

b. Descrever a atuação da Bda Inf Mec na marcha para o combate. 

c. Descrever o funcionamento do Apoio de fogo de Artilharia na marcha para 

o combate. 

d. Enunciar os principais meios de apoio de fogo das Bda Inf Mec de 
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Exércitos de países mais desenvolvidos. 

e. Apresentar as características do obuseiro L118 Light Gun. 

f. Concluir se o L118 Light Gun apresenta características operacionais que 

viabilizem o seu apoio de fogo à uma Bda inf Mec, na marcha para o combate. 

 

1.3. HIPÓTESES 

  

As hipóteses de estudo abrangem as consequências do emprego do obuseiro 

L118 Light Gun no apoio de fogo a uma Bda Inf Mec na marcha para o combate. A 

questão precípua é verificar se um GAC dotado com o obuseiro L118 Light Gun 

apresenta condições operacionais necessárias para apoiar adequadamente pelo 

fogo uma Bda Inf Mec, na marcha para o combate. Dessa maneira, foram 

elaboradas duas hipóteses, sendo uma nula e uma de estudo como se segue: 

Ho O GAC dotado de Obuseiro L118 não é adequado para a Bda Inf Mec na 

marcha para o combate, em função de seu material.  

H1 O GAC dotado de Obuseiro L118 é adequado para a Bda Inf Mec na 

marcha para o combate, em função de seu material. 

 

1.4. JUSTIFICATIVA 

  

A F Ter deve ter condições de realizar operações por meio de uma 

combinação de tarefas ofensivas, defensivas, de pacificação e de apoio a órgãos 

governamentais, com objetivo de aplicar o Poder Militar Terrestre como parte de 

uma ação unificada, com integração entre os vetores militares e civis, que juntos, 

buscam a unidade de esforços para derrotar o oponente (BRASIL, 2014). 

Para bem cumprir com as tarefas supracitadas, existem as funções de 

combate, sendo essas, uma forma eficaz para os estados-maiores associarem as 

tarefas que cada missão impõe, reunirem os sistemas e as possíveis formas de 

atuação, integrando e coordenando as atividades e tarefas.  As funções de combate 

são: Comando e Controle; Movimento e Manobra; Inteligência; Fogos; Logística; e 

Proteção.   

A Artilharia de Campanha participa da função de Combate Fogos, apoiando o 

Movimento e a Manobra. Assim, a Art Cmp se apresenta como o principal meio de 

apoio de fogo da Força Terrestre (BRASIL, 2014 a, p. 47). 
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As Forças Armadas americanas têm plena consciência da importância da 

artilharia no combate. Quando questionado sobre o papel da artilharia durante a 

Operação Desert Storm, o Sub-Secretário da Defesa (Deputy Secretary of State) 

Paul Wolfowitz, respondeu que os sistemas de artilharia do Exército, foguetes e 

obuseiros eram muito mais devastadores contra a artilharia Iraquiana do que 

qualquer coisa que pudesse ter sido lançada de cima (TRACY, 2004, p.12). 

Na marcha para o combate, a função de combate fogos é essencial para o 

êxito da operação, uma vez que esse tipo de operação ofensiva tem como finalidade 

obter ou restabelecer o contato, ou até mesmo assegurar vantagens que facilitem 

operações futuras (BRASIL, 2014). 

Atualmente, a 15ª Bda Inf Mec está realizando experimentações doutrinárias 

com a Vtr Guarani para verificar as possibilidades e limitações da referida Vtr em 

operações de Inf Mec. Paralelo a isto, é importante estudar a mobilidade e 

condições técnicas dos meios de apoio, em especial do apoio de fogo para verificar 

se apresenta condições para acompanhar a mobilidade característica da referida 

Brigada na marcha para o combate. 

Existe um estudo que elenca o L118 como sendo uma das possibilidades de 

obuseiro para o 26º Grupo de Artilharia de Campanha (26º GAC). Cabe salientar, 

que o 26º GAC é orgânico da 15ª Bda Inf Mec. Porém, nesse estudo não houve um 

aprofundamento dentro das manobras ofensivas e defensivas, ou seja, foi um estudo 

comparativo entre os melhores materiais para a Bda Inf Mec, mas sem um 

aprofundamento nas operações. No estudo realizado por De Paula (2012) foi 

concluído que o L118 atende somente parcialmente os requisitos necessários para 

uma Bda Inf Mec. O autor concluiu que o L118 “é a opção paliativa.” Destarte, há 

uma lacuna no conhecimento a ser preenchida com o trabalho, uma vez que o L118 

apenas atende às demandas da Bda inf Mec parcialmente, em função de suas 

limitações. 

A 15ª Bda Inf Mec é vocacionada para várias operações de movimento, sendo 

que, segundo De Paula (2012), a referida Bda apresenta entre todas as operações, 

como vocação primária, a marcha para o combate. 

Diante desses fatos, a pesquisa adquire um ineditismo e importância muito 

grande, pois apesar de existirem estudos sobre Inf Mec e obuseiros, nenhum deles 

enfoca especificamente a Operação (Op) de maior vocação da Bda Inf Mec que é a 

M Cmb e como será prestado o apoio de fogo para a Bda nesse tipo de manobra 
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ofensiva. 

O intuito do presente estudo é aprofundar os estudos já existentes, realizar 

novas pesquisas e concluir se o GAC dotado do L118 tem condições de prestar o 

apoio de fogo adequado à Bda Inf Mec, na marcha para o combate. 

Neste sentido, o presente estudo justifica-se por promover uma discussão 

embasada em procedimentos científicos a respeito de um tema extremamente atual 

e de suma importância para a mais nova doutrina militar implantada no EB, bem 

como por objetivar identificar mecanismos que permitam ao Estado Maior do 

Exército tomar decisões no que tange ao apoio de fogo à Bda Inf Mec. 
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2  REVISÃO DE LITERATURA 

 

Na História recente, as maneiras de refutar as ameaças têm se diversificado 

consideravelmente. Com o término da bipolaridade entre EUA e URSS, as 

alterações vivenciadas pelas sociedades, com reflexos na forma de fazer política, e 

o surgimento de nova configuração geopolítica conduzem a tarefa de planejar a 

Defesa da Pátria, razão de ser das FA, a horizontes mais incertos e complexos 

(BRASIL, 2014 b). 

Nesse sentido, um prudente diagnóstico prospectivo de cenários orienta o 

esforço de mudança de Exércitos contemporâneos para enfrentar os desafios que se 

apresentam no ambiente operacional da era do conhecimento. Essa transformação 

visa prover meios de alta qualidade essenciais ao cumprimento de missões e tarefas 

requeridas em cada faixa do amplo espectro dos conflitos (BRASIL, 2014 b). 

Segundo Mesquita (2015), amplo espectro é o emprego da força para atacar 

ou se defender de um oponente, associado à preocupação em apoiar a reconstrução 

do local dos combates, bem como ter capacidade de realizar Operações Ofensivas, 

Defensivas, Operações de Pacificação e de Apoio a Órgãos Governamentais, 

simultaneamente. 

O Exército Brasileiro está alinhado com essas transformações necessárias 

para a adequação ao novo cenário e atualmente se encontra no início de um 

processo de transformação, com intuito de estímulo à inovação e de produção 

nacional de meios tecnologicamente avançados para busca da efetiva capacidade 

de defesa para atuar em amplo espectro (PROJETOS, 2013). 

Em consonância com a situação atual, o EB desenvolve ações para a 

evolução dos elementos do poder de combate terrestre, em especial as funções de 

combate. Neste estudo foram enfatizados 2 (duas) funções específicas: Movimento 

e Manobra; e Fogos, sendo a primeira representada principalmente pela Infantaria 

Mecanizada e a segunda principalmente pela a Artilharia de Campanha (Art Cmp) 

(BRASIL, 2014). 

A Art Cmp deve ter condições técnicas e táticas para acompanhar a arma 

base, a fim de prestar o apoio de fogo eficaz. A arma base em estudo é a Infantaria 

mecanizada, cuja característica é alta mobilidade tática, potência de fogo, proteção 

blindada e ação de choque relativa, podendo, assim, realizar operações continuadas 

ofensivas e defensivas (BRASIL, 2014 a). 
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Para discutir tais aspectos, abordando as bases teóricas mais relevantes para 

o presente estudo, esta seção será dividida nos seguintes tópicos: Bda Inf Mec, 

atuação da Bda Inf Mec na marcha para o combate, apoio de fogo de Artilharia na 

marcha para o combate, os principais meios de apoio de fogo das Bda Inf Mec de 

Exércitos de países mais desenvolvidos e características do obuseiro L118 Light 

Gun. 

 

2.1 A BRIGADA DE INFANTARIA MECANIZADA 

 

A Bda Inf Mec é uma Grande Unidade (GU) Média2, dotada de plataforma 

veicular de rodas com relativa proteção blindada, sendo vocacionada para 

Operações no Amplo Espectro, especialmente na solução de conflitos armados ou 

guerra (BRASIL, 2014a). 

Após muitas pesquisas realizadas por algumas escolas militares e pelo 

próprio EME, este resolveu determinar a implantação da Brigada de Infantaria 

Mecanizada (BRASIL, 2010). 

O Brasil adota o termo mecanizado apenas para as viaturas blindadas sobre 

rodas, divergindo da maioria dos países que, juntamente com os elementos sobre 

rodas, incluem carros sobre lagartas na composição dos meios mecanizados (DE 

PAULA, 2012).  

Com o Projeto Guarani, um dos macroprojetos do EB, foi possível a criação 

da Brigada de Infantaria Mecanizada, dotada de Viaturas Blindadas de Transporte 

de Pessoal Médias de Rodas (VBTP-MR) apropriadas aos novos desafios das 

operações militares do mundo contemporâneo (DEUS, 2013). 

Segundo Morgado (2007), a força média foi criada devido ao alto custo e o 

demasiado tempo gasto para o desdobramento das forças blindadas, tornando essa 

última com pouca mobilidade estratégica.  

A figura 1 permite visualizar o conceito de emprego da força média.  

                                                                 
2
  Brigadas de Infantaria Mecanizadas com relativo poder de combate, alta mobilidade e sistema 

modular. 
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Figura 1 - Conceito de emprego da força média. 
 

Fonte: Morgado (2007). 

  

As características de uma Bda Inf Mec são: grande mobilidade tática, potência 

de fogo, proteção blindada e ação de choque, para poder cumprir com diversas 

operações continuadas ofensivas e defensivas (BRASIL, 2014). 

São marcantes, também, na Inf Mec as manobras de desbordamentos de 

grande amplitude, procurando atuar à retaguarda do inimigo; desenvolver operações 

de aproveitamento do êxito e perseguição; participar de operações anfíbias; e estar 

apta para participar de operações de Pacificação e de Apoio a Organizações 

Governamentais (BRASIL, 2014). 

Devido ao emprego da plataforma veicular blindada, armamento com alta 

letalidade e precisão, e comunicações eficazes e interativas, a Inf Mec pode 

desenvolver ações rápidas em locais previamente escolhidos, para desequilibrar o 

combate.  

Por fim, cabe salientar que, de acordo com o PROFORÇA, o EB deverá 

organizar e adestrar 03 (três) grupamentos de forças permanentemente: Forças de 

Atuação Estratégica (FAE), Forças de Fronteira (FFron) e Forças de Emprego Geral 

(FEGe), sendo que a Bda Inf Mec é classificada como sendo uma FAE. 
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2.1.1  Missão Básica da Infantaria 

 

A Doutrina Militar Terrestre define a missão básica da Infantaria de acordo 

com o tipo de operação (ofensiva ou defensiva). 

A missão básica da Infantaria, no ataque, é cerrar sobre o inimigo a fim de 
destruí-lo ou capturá-lo, utilizando o fogo, o movimento e a ação de choque. 
Na defensiva, consiste em manter o terreno, detendo e repelindo o ataque 
inimigo por meio do fogo e do combate aproximado, ou destruindo-o pelo 
contra-ataque (BRASIL, 2014a, p. 6-2). 

 

As Brigadas de Infantaria possuem como missão básica cerrar sobre o 

inimigo a fim de destruí-lo ou capturá-lo, utilizando para isso o fogo, o movimento e o 

combate aproximado. Desta forma, repele o assalto inimigo pelo fogo, pelo combate 

aproximado e faz uso do contra-ataque e, ainda, mantém o terreno e controla áreas, 

inclusive suas populações e seus recursos (BRASIL, 1984). 

Dentro deste escopo, verifica-se que a Infantaria possui como característica 

essencial a aptidão para combater desembarcada, em todos os tipos de terreno e 

sob quaisquer condições meteorológicas, conjugada à capacidade de se deslocar e 

de combater utilizando quaisquer meios de transporte que lhe sejam proporcionados 

(BRASIL, 2014a). 

 

2.1.2  Características, possibilidades e limitações da Infantaria Mecanizada 

 

A Brigada de Infantaria Mecanizada apresenta características marcantes e 

pontuais, pois tem capacidade de realizar ações rápidas em locais previamente 

escolhidos, permitindo desequilibrar o combate em virtude das seguintes 

características: emprego da plataforma veicular blindada; armamento com alta 

letalidade e precisão; e comunicações eficazes e interativas (BRASIL, 2014a). 

As possibilidades da Bda Inf Mec estão pautadas na capacidade de realizar 

ações que exijam alta mobilidade tática, relativa potência de fogo, proteção blindada 

e ação de choque, realizando operações ofensivas, defensivas, continuadas, como 

força independente ou, até mesmo, constituindo parte de uma força maior (BRASIL, 

2010).  

Devido suas Vtr serem anfíbias, a Bda tem capacidade de transpor linhas 

fluviais interiores com maioria de suas peças de manobra embarcadas, podendo, 

ainda, integrar força combinada em operações anfíbias (AGUIAR, 2014). 
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Uma outra possibilidade de destaque é a sua capacidade de ser reforçada, 

temporariamente, por mais uma peça de manobra sem comprometer sua 

capacidade de comando e controle, bem como de apoio logístico (AGUIAR, 2014). 

Finalizando as possibilidades, cabe, ainda, destacar:  

a. realizar operações ofensivas e defensivas sob quaisquer condições de 

tempo e de visibilidade em terreno variado;  

b. dispersar-se amplamente e concentrar-se ou reunir-se rapidamente;  

c. participar da defesa móvel, constituindo elemento de fixação ou bloqueio;  

d. realizar incursões, fintas e demonstrações;  

e. realizar operações como força de junção;  

f. constituir uma reserva móvel do escalão superior;  

g. operar em integração com os meios da Aviação do Exército;  

h. ser reforçada com meios de combate, apoio ao combate e apoio logístico, 

ampliando sua capacidade de durar na ação e operar isoladamente;  

i. realizar operações de garantia da lei e da ordem e de defesa territorial; e  

j. participar de operações de paz (BRASIL, 2010).  

 

Quanto a mobilidade, a Bda Inf Mec é extremamente móvel para o 

deslocamento estratégico e tático de suas Vtr sobre rodas orgânicas ou dos meios 

de transporte recebidos. Em combate, a mobilidade se refere às suas Vtr sobre 

rodas ou do homem a pé, conforme a situação exigir (BRASIL, 2010). 

A mobilidade estratégica3 é garantida principalmente devido às VBTP MR 

poderem ser transportadas nas aeronaves do tipo C-130, KC-390 ou similar, 

permitindo que a referida Bda se desloque para qualquer local do território nacional 

em poucas horas (RIBEIRO, 2013). 

Neste contexto, a mobilidade tática4 também é favorecida pelas VBTP MR, 

uma vez que trafegam com certa facilidade em vários tipos de terreno. Devido à 

mobilidade tática, à potência de fogo, à proteção blindada e à ação de choque 

relativa, a Bda pode participar de operações continuadas ofensivas e defensivas 

(BRASIL, 2014a, p.46). 

Por outro lado, a Bda Inf Mec apresenta algumas limitações e a principal 

delas é referente ao grande número de Vtr, o que ocasiona elevado consumo de 

suprimento Classe III (Combustíveis e lubrificantes), V (Armamento e munição) e 

                                                                 
3
 Mobilidade estratégica – compreendida como a vocação para se chegar rapidamente ao teatro de 

operações. 
4
 Mobilidade tática – compreendida como a vocação para se mover dentro do teatro de operações. 
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IX (Material mecanizado, naval e de aviação), proporcionando assim uma limitação 

em seu emprego (BRASIL, 2010). 

Outro fator limitante é possuir proteção muito rudimentar contra os efeitos de 

armas químicas, biológicas e nucleares, sendo vulnerável a ataques aéreos e 

sensível às condições meteorológicas adversas, com redução de sua mobilidade. 

Possui, ainda, mobilidade veicular limitada pelas florestas, montanhas, áreas 

fortificadas, áreas construídas e terrenos acidentados, necessitando de rede 

rodoviária para prover seu apoio logístico (AGUIAR, 2014). 

Deve-se salientar, também, a sensibilidade ao largo emprego de minas 

anticarro e obstáculos artificiais e sua dificuldade de manutenção do sigilo de suas 

operações em virtude do ruído e da poeira decorrentes do deslocamento de suas Vtr 

(AGUIAR, 2014). 

  

2.1.3  Estrutura organizacional 

 

A figura 2 apresenta a proposta de organograma de uma Brigada de infantaria 

Mecanizada. 

 
Figura 2 - Organograma da Inf Mec. 

 
Fonte: Brasil (2010). 
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Ao fazer uma análise da figura 2, verifica-se que a Brigada é quaternária, o 

que implica em algumas consequências para a Artilharia, como por exemplo, uma 

maior frente para realização do apoio de fogo e em consequência, um acréscimo de 

mais uma bateria de obuses (Bia O) dentro do GAC (BRASIL, 1997, p. 31). 

 
2.1.4  Nova Família de Blindados sobre Rodas (NFBR) 

 

O projeto da Nova Família de Blindados Média sobre Rodas teve início em 

2005, pelo Exército Brasileiro, com o objetivo de desenvolver um novo blindado 

sobre rodas para substituir as viaturas EE-9 Cascavel e as viaturas EE-11 Urutu. 

Para tal, iniciou o projeto com o desenvolvimento de uma VBTP-MR, que em um 

primeiro momento foi chamada de URUTU III. Em 2007, a empresa IVECO venceu a 

concorrência para produção do Blindado (MÜLLER, 2009). 

Nesse sentido, a Estratégia Braço Forte (2009) apresenta a nova família de 

blindados sobre rodas que está subdividida em dois grupos, o das viaturas blindadas 

médias e o das viaturas blindadas leves. Os BI Mec já estão equipados com as 

VBTP-MR. Em abril de 2016, o EB, por meio do Escritório de Projetos do Exército 

(EPEx), assinou contrato com a IVECO para a aquisição da Viatura Blindada 

Multitarefa-Leve, de Rodas (VBMT-LR), sem data prevista para a entrega das 

viaturas devido a restrições orçamentárias (DURING, 2016). 

Segundo o Boletim do Exército Nº 01, de 06 de janeiro de 2006, as viaturas 

blindadas médias (6x6) são as seguintes: 

Viatura Blindada de Reconhecimento – Média, de Rodas (VBR – MR), 

será empregada em operações ofensivas e defensivas, nas missões de 

reconhecimento e segurança; deverá ser armada com 02 (duas) metralhadoras 

7,62 mm (coaxial e AAe) e 01 (um) canhão de 105 mm capaz de bater alvos 

localizados a distância entre 2.000 metros e 4.000 metros, possuir autonomia igual 

ou superior a 600 km em estrada plana pavimentada, sem a utilização de 

reservatório suplementar de combustível e ser capaz de se deslocar, em condições 

de segurança, mesmo quando os pneus forem perfurados (BRASIL, 2006, p.23). 

Viatura Blindada Especial, Posto de Comando – Média, de Rodas 

(VBE/PC – MR), deverá ser dotada dos meios que favoreçam o exercício do 

comando e trabalho das seções de Estado Maior (EM), no interior da viatura; deverá 
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ser armada com 01 (uma) metralhadora .50 e sua guarnição deverá ser de cinco a 

seis homens (BRASIL, 2006b, p.25). 

Viatura Blindada Especial, Central Diretora de Tiro – Média, de Rodas 

(VBE/CDT – MR), deverá ser utilizada para equipar a central de tiro do pelotão de 

morteiro pesado; necessitará ainda ser dotada dos meios necessários ao 

planejamento, controle e condução do tiro do pelotão; e ser armada com 01 (uma) 

metralhadora .50 e sua guarnição deverá ser de sete homens (BRASIL, 2006c, 

p.27). 

Viatura Blindada Transporte de Pessoal – Média, de Rodas (VBTP – MR), 

empregada em operações ofensivas e defensivas, normalmente em conjunto com as 

viaturas blindadas de reconhecimento nas missões de reconhecimento e segurança 

e para o transporte de fuzileiros nas operações ofensivas. Possui como armamento 

de dotação um canhão de 30 mm ou metralhadora .50, ou metralhadora 7,62mm 

montado em uma torre para dois homens; sua guarnição é constituída por três 

homens (comandante, atirador e motorista) e mais oito fuzileiros (BRASIL, 2006, 

p.24; BRASIL, 2011, p.18). 

 

 

Figura 3 - Viatura Blindada de Transporte de pessoal média de       
rodas (VBTP MR). 

 
Fonte: Padillha (2014). 

 

Viatura Blindada Especial, Comunicações – Média, de Rodas 

(VBE/Com – MR), será equipada com os meios de comunicações necessários a 

apoiar os sistemas de comando e controle das brigadas e unidades mecanizadas; 

carecerá ser armada com 01 (uma) metralhadora .50 e sua guarnição deverá ser de 
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sete homens (BRASIL, 2006d, p.28). 

Viatura Blindada de Combate, Morteiro – Média, de Rodas (VBC/Mrt–MR), 

deverá ser utilizada em missões de apoio de fogo; terá que ser armada com um 

morteiro médio de 81 mm, seu armamento secundário deverá possuir 01 (uma) 

metralhadora .50 ou 01 (uma) metralhadora 7,62 mm; sua guarnição deverá ser de 

quatro ou cinco homens (BRASIL, 2006e, p.29). 

Viatura Blindada Transporte Especializado, Ambulância – Média, de 

Rodas (VBTE/Amb – MR), para suprir as necessidades terá que possuir capacidade 

para transportar uma guarnição de 03 (três) homens e, no mínimo, 04 (quatro) 

feridos em maca ou 08 (oito) feridos sentados no interior da viatura e possuir 

equipamentos de saúde como: desfibrilador, aspirador e 03 (três) macas de vácuo 

do padrão exigido pela Organização do Tratado do Atlântico Norte5 (OTAN) 

(BRASIL, 2006f, p.30). 

Viatura Blindada Especializada, Socorro – Média, de Rodas      

(VBE/Soc - MR), vai ser destinada para tarefas logísticas associadas com a 

manutenção e recuperação de viaturas, durante as operações; terá que ser armada 

com 01 (uma) metralhadora .50 e sua guarnição deverá ser de quatro homens; e ter 

capacidade de ser dotada por um guincho com cabo de 90 m capaz de tracionar 

viatura e ter uma lança com mecanismo hidráulico (BRASIL, 2006g, p.31). 

Viatura Blindada Especial, Oficina – Média, de Rodas (VBE/Ofc – MR), 

será desenvolvida para equipar os pelotões de manutenção dos Regimentos de 

Cavalaria Mecanizado, as turmas de manutenção do esquadrão de comando; terá 

que possuir meios capazes de realizarem a manutenção de viaturas em pane no 

campo de batalha; e deverá ser armada com 01 (uma) metralhadora .50 e sua 

guarnição deverá ser de cinco a seis homens (BRASIL, 2006g, p.33). 

A figura 4 apresenta a versão das viaturas médias. 

                                                                 
5
 OTAN é uma aliança militar intergovernamental baseada no tratado do Atlântico Norte 
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Figura 4 - Versões das viaturas médias. 
 

Fonte: Muller (2009). 

 

Existe previsão também, para a Bda Inf Mec ser equipada com viaturas 

blindadas leves. During (2016) relata que o EPEx assinou o contrato com a IVECO 

para a produção da Viatura Blindada Multitarefa Leve de Rodas (VBMT-LR), sendo 

definida a viatura  LMV Defence, da referida montadora. 

A VBMT-LR será uma viatura classe 4x4 com um peso máximo de 

8 toneladas (t) e capacidade de carga de 1 t, e espaço para uma guarnição de 

5 homens. Além disso, apresenta requisitos de blindagem e sobrevivência para os 

tripulantes, em nível excepcional. Os requisitos da blindagem são para atender as 

necessidades da Bda Inf Mec. Cabe ressaltar que essa viatura já existe desde 2002, 

porém a assinatura do contrato é para a sua nacionalização (DURING, 2016). 
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Figura 5 - VBMT-LR. 
 
Fonte: During (2016). 

 

Além da viatura leve já anunciada, existem outras que tiveram seus requisitos 

operacionais básicos publicados em documento oficial do EB. O Boletim do Exército 

Nº 31, de 03 de agosto de 2001, publicou as viaturas blindadas leves (4x4) e suas 

características: 

Viatura Blindada de Reconhecimento – Leve, de Rodas (VBR – LR), 

deverá ser utilizada em ações de exploração, no âmbito de missões de 

reconhecimento e segurança. Será equipada com uma metralhadora 7,62 mm 

montada em reparo circular e um lança-granadas de 40 mm instalado numa torre 

blindada, montados no teto da viatura; sua guarnição deverá ser de três homens 

(BRASIL, 2001 p.5). 

Viatura Blindada de Combate, Anticarro – Leve, de Rodas (VBC /AC –LR), 

será utilizada em ações de apoio de fogo anticarro, podendo ainda ser empregada 

em missões de reconhecimento e segurança. Será dotada de uma metralhadora 

7,62 mm em reparo circular e um posto de tiro de míssil anticarro, sua guarnição 

deverá ser de três homens (BRASIL, 2001a, p. 10). 

Viatura Blindada Especial, Radar – Leve, de Rodas (VBE / RDR – LR), seu 

principal emprego será para as ações de vigilância radar do campo de batalha, no 

âmbito de missões de reconhecimento e segurança. Será dotada de uma 
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metralhadora 7,62 mm; e equipada com um radar de vigilância terrestre, de médio 

alcance, sua guarnição deverá ser de três homens (BRASIL, 2001b, p. 15). 

Viatura Blindada Especial, Posto de Comando – Leve, de Rodas 

(VBE / PC – LR), será empregada para a execução do comando e controle das 

subunidades. Deverá ser equipada com uma metralhadora 7,62 mm em reparo 

circular montada no teto da viatura; e sua guarnição deverá ser de quatro homens 

(BRASIL, 2001c, p. 21). 

Viatura Blindada Especial, Observação Avançada – Leve, de Rodas 

(VBE /OA – LR), será empregada nas baterias de obuses dos Grupos de Artilharia 

das brigadas e os pelotões de morteiro pesado; será vocacionada para as ações de 

observação de tiro, no âmbito de missões de reconhecimento e segurança; possuirá 

como armamento dotação uma metralhadora 7,62 mm em reparo circular montada 

no teto da viatura. Será equipada, também, com telêmetro laser, equipamento óptico 

para observação do campo de batalha e direção de tiro; sua guarnição deverá ser de 

três homens (BRASIL, 2001d, p. 29). 

Viatura Blindada de Combate, Morteiro – Leve, de Rodas (VBC /MRT–LR), 

será empregada para transportar o morteiro médio de 81 mm com munição e 

acessórios. Possuirá, ainda, uma metralhadora 7,62 mm em reparo circular montado 

no teto da viatura; sua guarnição deverá ser de três homens (BRASIL, 2001e, p. 34). 

Em 2009, a VBTP-MR foi nomeada “Guarani” e o governo federal realizou a 

assinatura de um contrato com a IVECO para a aquisição de 2.044 VBTP-MR em 

várias versões, que devem ser entregues até 2030 (DURING, 2009). 

É importante realçar as características técnicas da VBTP-MR. O quadro a 

seguir apresenta algumas delas. 

Viatura Blindada Transporte de Pessoal – VBTP – MR 

Tração 6X6 

Motor 
Diesel IVECO CURSOR 9 de 

383 cv 

Velocidade 
100Km/h na estrada 

9Km/h na água 

Autonomia 600Km 

Peso 18000Kg 

Tripulação Comandante+1 motorista+ 1 
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atirador+ 8 fuzileiros 

Mobilidade 
Aerotransportável em aeronave    

C-130 E KC- 390 e anfíbio 

Proteção Blindada 

Comprimento 6,91 m 

Largura 2,70 m 

Altura 2,34 m 

Quadro  1 - Características da VBTP – MR. 
 

Fonte: adaptado de Muller (2009, p.59) e Brasil (2011, p. 18). 

 

As características técnicas elencadas acima servirão de base para comparar 

com o material da Art Cmp, para verificar se ela terá condições de prestar um apoio 

de fogo eficaz a Bda Inf Mec, na M Cmb.  

 

2.2  O EMPREGO DA Bda Inf Mec NA MARCHA PARA O COMBATE 

 

A Bda Inf Mec, por ser dotada de plataformas veiculares de rodas com relativa 

proteção blindada, é vocacionada para Operações no Amplo Espectro (BRASIL, 

2014a, p. 50). No bojo do amplo espectro, existem várias tarefas ofensivas e 

defensivas, sendo o foco deste estudo a M Cmb, que é uma tarefa ofensiva 

(BRASIL, 2014b, p. 45). 

A M Cmb é uma marcha tática na direção do inimigo, com o objetivo de obter 

ou restabelecer o contato com o mesmo e/ou garantir vantagens que facilitem 

operações futuras. “Esse tipo de operação ofensiva é executado agressivamente 

para se apossar do objetivo antes que o inimigo possa reagir” (BRASIL, 2014c, 

p.70). 

Um dos fatores importantes neste tipo de operação é o dispositivo adotado 

pela força atacante, que tem por escopo uma apropriada organização da força para 

o combate. Essa organização permite a execução da M Cmb de forma agressiva e 

objetiva (LOPES, 2007, p.24). 

A Bda Inf Mec pode realizar uma M Cmb diretamente subordinada a um 

exército de campanha, enquadrada a uma divisão de exército ou até mesmo de 

forma independente (BRASIL, 1984, p.67). 
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Independente de estar ou não enquadrada à Bda, o comandante deve levar 

em consideração a segurança. Essa é obtida pelo dispositivo adotado pela Bda, pelo 

ágil esclarecimento da situação e pela manutenção do maior poder de combate 

intacto e imediatamente disponível para o rápido emprego contra o inimigo (BRASIL, 

1984, p. 67). 

Nesse sentido, a M Cmb é cuidadosamente planejada, objetivos de marcha, 

pontos de controle, linhas e eixos de progressão são utilizados como medidas de 

controle. A Bda deve ter condições de, a qualquer momento, realizar um ataque 

coordenado, quando a situação o exigir (BRASIL, 1984, p. 67). 

Dentro deste escopo, a maior preocupação do Cmt da Bda é realizar um 

planejamento visando escolher uma adequada rede de estradas e do terreno. São 

emanadas diretrizes para a transposição de obstáculos e para a ligeira passagem 

em desfiladeiros (BRASIL, 1984, p. 67). 

A Bda na M Cmb se articula, geralmente, em forças de segurança (força de 

cobertura, força de proteção-vanguarda, flancoguarda e retaguarda) e grosso6. 

Esses grupamentos promovem “avanço rápido e ininterruptos da Bda, segurança 

adequada em todas as direções e o esclarecimento da situação o mais cedo 

possível” e a permanência do elevado poder de combate do grosso, durante o 

deslocamento, em condições do ligeiro e coordenado emprego após o contato com o 

inimigo (BRASIL, 1984, p. 68).   

O movimento da Bda pode ser realizado por colunas múltiplas ou simples, 

mas, geralmente, a Bda adota a coluna múltipla e para o restante das unidades de 

combate são adotadas formações que melhor possibilitem o cumprimento da missão 

(BRASIL, 1984, p. 68).  

A figura 6 apresenta a representação gráfica da Bda articulada em colunas 

múltiplas e como o GAC se articula nas referidas colunas.  

                                                                 
6
  Nomenclatura adotada para identificar a maior parte da composição dos meios da Bda. 
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 Figura 6 - Articulação da Bda na M Cmb (colunas múltiplas). 
 
 Fonte: Brasil (1984, p. 69). 

 

Existem vários fatores que determinam o grau de controle da M Cmb, porém 

segundo Brasil (1984, p. 68), os dois mais importantes são a iminência do contato e 

o terreno. Nas unidades subordinadas, usando a Art Cmp como exemplo, o grau de 

controle é importante para o rápido atendimento na realização das mudanças de 

missão, na organização e nos procedimentos da marcha. 

 

2.2.1  Organização para a marcha 

 

A organização das colunas para a realização da marcha vai depender da 

missão, das informações disponíveis, da provável ordem de emprego das unidades 

subordinadas e, principalmente, da mobilidade. Esta última é de suma importância 

para o sucesso da manobra (BRASIL, 1984, p. 68). 

Como citado anteriormente, a Bda vai progredir dividida em frações (força de 

cobertura, força de proteção-vanguarda, flancoguarda, retaguarda e grosso), a 

seguir será abordada uma composição de cada fração. 

A força de cobertura apresenta como principais missões o esclarecimento da 

situação, destruição de resistência inimigas e a conquista de acidentes capitais 

importantes para a progressão do grosso. Evita que esse último se desdobre 

desnecessariamente. Desloca-se à frente do grosso, a uma distância variável, que 
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depende de seu próprio valor, do terreno e da mobilidade do grosso e apresenta 

como um dos elementos básicos de acompanhamento uma Bia O do GAC orgânico 

da Bda (BRASIL, 1984, p. 70). 

A força de cobertura opera, geralmente, sob o comando da Bda, porém, 

quando essa progride por acessos múltiplos, em frentes muito largas, ou com 

obstáculos dissociadores, pode ocorrer que o comandante do próprio batalhão que 

está compondo a força de cobertura comande e controle toda a força de cobertura 

(BRASIL, 1984, p. 70).    

A força de vanguarda marcha logo à frente do grosso, provem dos elementos 

de primeiro escalão do grosso, recebe como missão assegurar o deslocamento 

rápido e ininterrupto do restante da Bda. É enfatizada a utilização de elementos de 

reconhecimento e vigilância para possibilitar à vanguarda detectar a presença 

inimiga antes do estabelecimento do contato físico (BRASIL, 1984, p. 70).    

No entanto, a flancoguarda e retaguarda diferem das outras duas citadas 

anteriormente, uma vez que suas missões não são de caráter ofensivos, e sim 

defensivos. Essas forças protegem o grosso de observação terrestre a ataques 

surpresas e, para tal missão, devem ser fortes o suficiente para destruir pequenas 

resistências inimigas ou para retardar o inimigo até que o grosso possa desdobrar 

(BRASIL, 1984, p. 70).    

A flancoguarda se desloca paralelo ao grosso e a retaguarda segue o grosso. 

Quando o flanco ou a retaguarda são protegidos por unidades vizinhas ou de 

acompanhamento, essas forças poderão ser reduzidas ou até mesmo dispensadas 

(BRASIL, 1984, p. 71). 

Por fim, e o mais importante, o grosso que é constituído pelo maior poder de 

combate da Bda, deve estar sempre pronto para atacar forças importantes do 

inimigo. As unidades do grosso devem estar organizadas de maneira que possam 

permitir o máximo de flexibilidade para seu emprego durante a progressão ou após o 

contato com a força principal do inimigo. Esses argumentos reforçam a importância 

da mobilidade de todos os elementos da Bda (BRASIL, 1984, p. 71).       

 

2.2.2  Segurança da Bda Inf Mec na M Cmb 

 

A segurança é conseguida pelo emprego das forças de segurança e é 

potencializada por um deslocamento rápido e agressivo, e pelo contínuo sistema de 
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vigilância terrestre e observação aérea da área de interesse da Bda (BRASIL, 1984, 

p. 72).  

A Bda Inf Mec realiza a M Cmb com bastante segurança devido às 

características de suas Vtr anfíbias apresentarem grande mobilidade tática, relativa 

potência de fogo, proteção blindada e ação de choque (AGUIAR, 2014, p. 60). 

Cabe salientar que as características acima citadas, referem-se aos BI Mec e 

ao Esquadrão C Mec, que são dotados de Vtr mecanizadas. Porém, o GAC é dotado 

de Vtr motorizada e sem proteção blindada.  

Para a Bda Inf Mec realizar uma M Cmb, seu comandante deverá fazer um 

estudo minucioso da situação e para tal, realizará um levantamento de algumas 

características da marcha para melhor desdobrar a Bda. Para esse estudo, é 

necessário conhecer a classificação da M Cmb. 

 

2.2.3  Classificação da M Cmb 

 

A M Cmb é classificada de acordo com a segurança, o dispositivo, tipos de 

contato e quanto às formações (BRASIL, 2003, p.73). 

De acordo com a segurança poderá ser coberta ou descoberta. Uma marcha 

coberta é caraterizada quando existe uma Força amiga entre o inimigo e a tropa que 

executa a marcha, ou seja, há uma tropa interposta proporcionando segurança 

adequada7 ao todo da marcha, que é conhecido como o grosso da marcha. 

Descoberta é quando não existe uma Força amiga entre a tropa que realiza a 

marcha e o inimigo, ou seja, não há tropa interposta ou a tropa interposta não têm 

condições de fazer uma segurança adequada (BRASIL, 2003, p.73). 

Quanto ao dispositivo pode ser por coluna, sendo ainda admissível dividir em 

duas colunas, principalmente quando a Força que a executada é muito numerosa. 

Nesse contexto, o dispositivo por colunas permite o controle muito mais eficaz, além 

de proporcionar flexibilidade, impulsão e segurança ao deslocamento. Ainda quanto 

ao dispositivo, pode ser em linha, caracterizado por ser de difícil emprego, uma vez 

que dificulta as mudanças de direção e restringe a capacidade de manobra, em que 

pese o aumento da rapidez de desdobramento e o aumento do poder de fogo à 

frente (BRASIL, 2003, p.73). 

                                                                 
7
 Ter condições de retardar a força inimiga à frente. 
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Em relação à classificação quanto ao tipo de contato, este pode ser remoto, 

pouco provável ou iminente. Remoto é caracterizado quando a Bda apresenta 

possibilidade quase que nula de sofrer ação terrestre do inimigo. Esse fato acontece 

no trecho da marcha em que o inimigo não tem condições físicas de operar ou 

naquele em que essas condições de operação são anuláveis pelo Escalão Superior 

(Esc Sp) (BRASIL, 2003, p.74). 

O contato pouco provável é um momento de transição entre contato remoto e 

iminente. É caracterizado pelo momento em que o Cmt da Bda percebe a 

necessidade de grupar taticamente a GU, normalmente em uma determinada 

posição onde as possibilidades da ação inimiga terrestre crescem progressivamente. 

O fim desta fase ocorre quando o contato se torna iminente e se inicia o 

desdobramento da Bda (BRASIL, 2003, p.74). 

Dentre os tipos de contato, o iminente é o que requer maior atenção, uma vez 

que o inimigo pode fazer uma ação terrestre à Bda a qualquer momento. O fluxo de 

informações oriundas dos elementos amigos, que operam à frente da Bda, ou a 

força aérea, são fatores determinantes para a determinação da iminência do contato. 

Geralmente neste momento, a Bda já atingiu a zona batida por fogos do inimigo 

desdobrado (BRASIL, 2003, p.74). 

Para ser determinado o tipo de contato, é realizado um estudo de situação 

para determinação de algumas linhas importantes para a marcha da Bda. Essas 

linhas são locais do terreno que, uma vez determinados serão a base para definir o 

tipo de contato da nossa força com a força inimiga e, por consequência qual 

formação a adotar (BRASIL, 2003, p. 75). 

Segundo Brasil (2003, p. 76), as linhas serão divididas em linha da pior 

hipótese (LPH) e linha de provável encontro (LPE). A primeira se caracteriza por ser 

uma região ou linha do terreno antes da qual o inimigo terrestre não tem 

capacidades físicas de atuar. A segunda é caracterizada por uma linha do terreno 

onde se admite o encontro dos primeiros elementos de nossa unidade com os 

primeiros elementos inimigos, mesmo os de reconhecimento. 

A representação gráfica dos três tipos de contato encontra-se na figura 7. 
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Figura 7- LPH, LPE e tipos de contato. 

 
Fonte: Brasil (2003, p. 77). 

 

Para finalizar as classificações da M Cmb existem as formações. São elas: 

coluna de marcha, coluna tática e marcha de aproximação. A coluna de marcha é 

realizada apenas quando o contato é remoto. As medidas administrativas 

prevalecem, as unidades não precisam estar grupadas taticamente e podem 

deslocar-se por vários meios e por itinerários distintos. Essa fase se encerra quando 

a Bda se articula taticamente para prosseguir no deslocamento (BRASIL, 2003, 

p.74). 

A coluna tática é praticada quando o contato é pouco provável. Desta forma, 

há um equilíbrio entre medidas táticas e administrativas e o deslocamento é 

realizado em coluna tática. A Bda é grupada taticamente, porém sem desdobrá-la. 

Essa fase acaba quando a Bda inicia a marcha de aproximação, no momento em 

que ocupa uma Zona de reunião (Z Reu) ou quando advier um ataque (BRASIL, 

2003, p.74). 

Já a marcha de aproximação ocorre quando o contato for iminente. 

Predominam as ações táticas e o deslocamento é realizado em marcha de 

aproximação. Esse é o momento em que os elementos são grupados taticamente e 

desdobrados. Os elementos de primeiro escalão da Bda podem garantir a proteção 

dos demais componentes do grosso da Bda, fazendo com que a coluna tática 

continue seu deslocamento sem desdobrar. Essa fase se encerra quando o contato 
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com o inimigo terrestre for estabelecido ou for desencadeado um ataque (BRASIL, 

2003, p.74). 

 

2.3  O APOIO DE FOGO NA MARCHA PARA O COMBATE 

 

A Artilharia de Campanha está enquadrada na Função de Combate Fogos, 

sendo considerada como o principal meio de apoio de fogo da F Ter. A Art Cmp 

sempre apoiará o Movimento e a Manobra (BRASIL, 2014a, p.47).  

Neste contexto, tem-se a missão do GAC na M Cmb, que é de “prestar apoio 

contínuo à força, não sendo admissível que esta se atrase por falta de apoio de fogo 

ou se lance sobre o inimigo sem contar com aquele apoio” (BRASIL, 1998, p.122). 

Devido a essas condições, Brasil (1998, p. 122) ressalta algumas imposições 

importantes para que o GAC cumpra a missão na M Cmb. 

Rapidez e precisão, adquiridas pela articulação do Grupo na coluna de 
marcha da Brigada. 
Montagem de um sistema de comunicações apropriado. 
Antecipação dos reconhecimentos, na procura incessante de posições e 
observatórios. 
Permanente ligação com os elementos apoiados.  

 

O GAC, na marcha para o combate, é normalmente a única artilharia da Bda. 

Suas ações gerais devem ter em vista: apoiar, inicialmente, as ações da vanguarda; 

proteger o desdobramento do grosso; e apoiar, finalmente, as ações da Brigada 

como um todo (BRASIL, 1998, p. 123). 

Nesse contexto, o GAC será empregado de acordo com a manobra realizada 

pela Bda e para tal ocorrerá um estudo de situação minucioso, onde as concepções 

de apoio serão consideradas para permitir ao Grupo desencadear suas ações com 

precisão. A consequência desse estudo é a consolidação de um documento 

denominado Plano de Emprego da Artilharia (PEA) (BRASIL, 1998, p. 123). 

 

2.3.1   Estudo de situação do Cmt GAC na M Cmb 

 

 O Cmt do Grupo, após receber a missão, realiza um estudo de situação 

detalhado para poder tomar uma decisão de como apoiar a Bda. Esse estudo é 

faseado. Na primeira fase, é muito importante verificar as condições de 

trafegabilidade, se será necessário o apoio da engenharia e verificar as possíveis 
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entrada em posição (BRASIL, 1998, p. 123). 

Após essa fase inicial, o Cmt do grupo separa algumas linhas de ação para 

levar ao Cmt da Bda que decidirá por uma delas. Após a decisão, é realizada a 

confecção do PEA, que constantemente vai ser alterado de acordo com o desenrolar 

da marcha (BRASIL, 1998, p. 123). 

No estudo de situação são considerados vários aspectos. Dentre eles, 

destacam-se a missão, condições meteorológicas, terreno, Inimigo, linhas de ação e 

missão tática8 ou situação de comando atribuída à artilharia.   

A missão tática do GAC, em princípio, é apoio geral9, porém é comum uma 

Bia O apoiar uma peça de manobra da Bda e, nesse caso, a Bia O recebe a missão 

de apoio direto (Ap Dto)10 ou pode passar a situação de reforço àquela peça de 

manobra (BRASIL, 1998, p. 123). 

As condições meteorológicas são determinantes, principalmente devido às 

condições de trafegabilidade das estradas, que podem determinar o movimento. 

Neste estudo, esse fator é muito relevante porque a Bda apresenta características 

diferentes do GAC. Enquanto a primeira é mecanizada, o segundo é motorizado, 

razão pela qual esse fator será abordado na discussão. 

Nesse contexto se apresenta também o terreno, que será um dos fatores 

determinantes do estudo de situação, uma vez que está diretamente relacionado 

com a mobilidade do GAC. O estudo do terreno objetiva analisar a rede de estradas 

para verificar os itinerários a serem percorridos e as rocadas entre eles; verificar 

pontos importantes, tais como: pontes, cruzamentos, passagens, pontos de água, 

rios, entre outros. Nessa fase é importante saber qual é a rede mínima de estradas 

da Bda para planejar o emprego do GAC (BRASIL, 1998, p. 124). 

No estudo do terreno devem-se verificar as regiões favoráveis ao 

desdobramento do GAC e, para tal, será importante verificar alguns aspectos. O 

principal deles é a atuação da Bda e sua vanguarda, que operam de forma 

predominantemente ofensiva, o que sugere que o GAC se desdobre o mais à frente 

possível (BRASIL, 1998, p. 124). 
                                                                 
8
 Missão tática “é a responsabilidade de apoio de fogo atribuída a um elemento de artilharia. As 

missões táticas dos elementos de artilharia são atribuídas pelo comandante da força, por proposta do 
respectivo comandante de artilharia e constam da ordem de operações da força” (BRASIL, 1998, 
p.26).  
9
 GAC proporciona apoio de fogo contínuo e cerrado à Bda, com suas Bia O centralizadas, por ser 

esta a situação que permite a melhor aplicação da massa de fogos sobre os diversos alvos (BRASIL, 
1998, p.11). 
10

 Ap Dto é caracterizado quando é descentralizado um meio, mas não o comando. 
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Outro aspecto importante da análise do terreno é a previsão de regiões de 

posição e observatórios ao longo do percurso a ser utilizado pelos elementos de 

manobra da Bda. Como o quadro tático é de uma operação de muito movimento, em 

que a rapidez e o avanço contínuo da Bda constituem fatores de êxito, as diversas 

posições ocupadas devem estar próximas ao eixo da marcha e dos referidos 

observatórios e o GAC deve ser capaz de realizar essas mudanças rapidamente 

(BRASIL, 1998, p. 124). 

O inimigo deve ser fruto do estudo de situação e, como premissa básica, não 

se sabe, com precisão, onde e quando a força oponente vai surgir e qual será a sua 

atitude. No estudo de situação, são verificados e considerados os informes e 

informações disponíveis sobre o inimigo, principalmente sobre o emprego de sua 

artilharia (BRASIL, 1998, p. 124). 

Cabe salientar que, antes do contato, é muito difícil para a Bda disponibilizar 

para o GAC as possibilidades do inimigo. No entanto, a Brigada fornece a linha de 

provável encontro (LPE) e a hora estimada em que o inimigo atuará nessa, bem 

como as outras linhas selecionadas no terreno como importantes (BRASIL, 1998, p. 

124). 

A partir da decisão do Cmt da Bda, o GAC deve verificar uma série de 

informações para poder terminar o seu estudo de situação e determinar a linha de 

ação para apoiar pelo fogo a Força. As informações que são úteis são: missão da 

Bda, linhas e regiões sucessivas a atingir11, dispositivo adotado pela Bda, 

localização da LPE e condições de execução, ou seja, local do início do movimento, 

prazos, tipo de contato, duração da marcha entre outros (BRASIL, 1998, p. 125). 

Ainda dentro do estudo de situação, outro aspecto a ser estudado são as 

linhas de ação. Em uma situação de movimento, elas são compostas pela 

organização para o combate; articulação do Grupo na coluna da força apoiada; e o 

deslocamento do grosso da Brigada do restante do Grupo (BRASIL, 1998, p. 125). 

Existem fatores básicos que compõem as linhas de ação, que são: 

fundamentos da organização para o combate; fatores da decisão, particularmente, a 

distância entre os eixos penetrantes, existência de rocadas entre os eixos e sua 

orientação, o dispositivo de manobra da Bda e imposições do escalão superior 

(BRASIL, 1998, p. 125). 

                                                                 
11

 Regiões sucessivas a atingir são linhas de controle, pontos de controle e objetivos. 
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Para estabelecer uma linha de ação é considerado, também, a eficiência do 

apoio. Para esse ser eficiente deve-se sempre buscar a centralização da Art, em que 

pese nesse tipo de operação a necessidade de descentralização para apoiar a arma 

base em determinadas situações (BRASIL, 1998, p. 125). 

De modo geral, quando a Bda se desloca por um único eixo, o GAC se 

desloca ao longo do mesmo eixo, em condições de apoiar as regiões e linhas que 

interessam à sua manobra. As condições técnicas da estrada e, em particular, o 

número de vias pode ter influência na articulação do GAC (BRASIL, 1998, p. 125). 

No entanto, se a Bda se deslocar por dois eixos, verifica-se a possibilidade do 

GAC, de um dos eixos, apoiar suas ações ao longo dos dois. Tal fato é possível, 

quando a distância entre os dois eixos permitir que posições nas proximidades de 

um deles concedam apoiar, com eficiência, ações desenvolvidas no outro eixo e 

existirem transversais capazes de possibilitar a rocada do GAC, ou parte dele, de 

um para outro eixo nos momentos oportunos (BRASIL, 1998, p. 126). 

Para fins de planejamento, considera-se que o GAC pode operar centralizado 

quando a distância entre os eixos for igual ou inferior a 2/3 do alcance útil do 

material. Caso a distância entre os eixos não permita a desejada centralização, o 

GAC é descentralizado e, logo que possível será centralizado (BRASIL, 1998, p. 

126). 

Cabe salientar que não somente a distância entre os eixos são fatores 

determinantes para a centralização. O alcance dos meios de comunicações ou um 

obstáculo dissociador, também, acarretará a descentralização dos meios, fazendo 

com que uma SU passe em apoio direto. Quando houver um obstáculo dissociador 

ou o afastamento entre os eixos for superior ao alcance das comunicações, são 

descentralizados o Cmdo e os meios (Reforço) (BRASIL, 1998, p. 126). 

Para encerrar o estudo de situação da Art Cmp, na M Cmb, deve-se lembrar 

sempre de que a missão tática ou situação de comando atribuída à artilharia têm a 

preocupação de prever a máxima centralização possível em final de missão 

(BRASIL, 1998, p. 126). 

 

2.3.2  Articulação do GAC na coluna da Brigada 

O GAC se articula na coluna da Bda, com a finalidade de cumprir com maior 

rapidez as necessidades de apoio de fogo. Os aspectos mais importantes que 

influenciam na articulação do GAC são: as possibilidades do inimigo, a mobilidade 
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relativa Grupo – Brigada, e as condições e natureza das estradas (BRASIL, 1998, p. 

126).  

A Bda pode destacar um elemento de manobra valor BI Mec para uma missão 

de segurança (vanguarda, flancoguarda ou retaguarda) ou para atuar em eixo 

diferente do seu. Nesse caso, uma Bia O pode ser colocada em apoio a essas ações 

(BRASIL, 1998, p. 126).  

As articulações mais comuns são por um eixo ou por dois eixos de 

progressão. Quando a Bda se desloca por dois eixos, distanciados de tal forma que 

não seja possível ao GAC apoiá-los de apenas um deles uma (algumas) SU de 

artilharia deverá mobiliar o outro eixo. Todavia, havendo um número suficiente de 

rocadas e não existam obstáculos de vulto entre os dois eixos, o GAC poderá 

progredir por um só deles, permanecendo em condições de deslocar uma fração de 

artilharia para apoiar o outro eixo, se necessário. Tal fato é chamado de risco 

calculado (BRASIL, 1998, p. 126). 

A seguir, estão representadas graficamente, por meio das figuras 8 e 9 as 

duas possibilidades (deslocamento por um eixo e por dois eixos de progressão) de 

articulação, da Art Cmp na coluna da Bda.  

 
                     Figura 8 - Brigada marchando por um só eixo. 

                    Fonte: Brasil (1984, p. 127). 
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               Figura 9 - Brigada marchando por dois eixos. 

 
               Fonte: Brasil (1984, p. 128). 

 

O GAC deve verificar a melhor oportunidade para realizar a sua articulação. 

Estudos descrevem que o melhor momento é quando o contato for pouco provável. 

Outra oportunidade é quando a arma base estiver próxima da fase de contato pouco 

provável, mas em hipótese alguma o GAC poderá deixar de estar articulado na 

coluna quando esta atingir a LPE (contato iminente). Outro fator a se considerar é o 

momento da articulação da arma-base. Nesse momento, o GAC também não poderá 

deixar de estar articulado (BRASIL, 1998, p. 127). 

 

2.3.3  Fogos do GAC na M Cmb 

 

O GAC, neste tipo de operação e de acordo com as suas capacidades, 

executa todas as missões, uma vez que não recebe apoio de artilharia do escalão 

superior. O tempo restrito, a velocidade da operação e, muitas vezes, a carência de 

informações, dificultam a organização do tiro. O GAC deve preparar a prancheta de 

tiro e utilizar equipamentos topográficos eletrônicos para proporcionar o seu 

emprego com a direção de tiro centralizada (BRASIL, 1998, p. 131).  
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Nas ações centralizadas, o planejamento dos fogos será realizado de acordo 

com os dados disponíveis, e as técnicas e princípios adotados serão os mesmos do 

ataque, ou seja, predominância de tiros “a pedido” sobre os previstos, com a 

utilização dos observadores avançados (BRASIL, 1998, p. 131).   

 
2.3.4  Ações gerais do GAC na M Cmb 

  

As ações gerais do GAC devem ser abordadas antes do contato em três 

fases, sendo elas divididas em contato remoto, pouco provável e iminente e 

abordada após o contato. 

A chamada de primeira fase ocorre antes do contato e com a possibilidade de 

contato remoto. Nessa etapa, o GAC se desloca em coluna de marcha12, não 

existindo a possibilidade de intervenção do inimigo. O Grupo pode progredir isolado 

e independente da Bda. Entretanto, nas escolhas de eixos de progressão, deve-se 

levar em conta a hipótese de ter que se articular na coluna da Bda com agilidade e a 

possibilidade de seu emprego para atender a qualquer casualidade (BRASIL, 1998, 

p. 131). 

Na segunda fase, quando o contato é pouco provável, a Bda desloca em 

coluna tática13. A segurança e a rapidez das ações são as preocupações dos 

comandantes. Nessa fase, o GAC se articula na coluna da Bda, lança à frente seus 

reconhecimentos, distribui seus Oficiais de ligação e observação e fica em 

condições de ser empregado (BRASIL, 1998, p. 132). 

Nessa fase, ainda, o comandante do Grupo mais um Oficial de Ligação 

começam a marchar ao lado do Cmt da Bda para poder realizar um assessoramento 

deste sobre fogos (BRASIL, 1998, p. 132). 

No entanto, na terceira fase, contato iminente, o grau de incerteza passa a ser 

a premissa básica desta fase. Para chegar a essa fase não necessariamente as 

outras duas foram atingidas ou completadas. Nesse momento, a Bda passa a 

realizar a marcha de aproximação14. O GAC deve prestar o apoio em tempo útil, 

evitando que a arma base se atrase esperando a artilharia, ou pior, ataque sem ela. 

Portanto, para tal ação, esse tempo deve ser no máximo igual ao tempo que a 

                                                                 
12

 Coluna de marcha é uma marcha administrativa não há missões táticas. 
13

 Coluna tática elementos de manobra são distribuídos de acordo com as respectivas missões 
táticas. 
14

 Marcha de aproximação é o momento em que a Bda deve ter condições de passar para o 
dispositivo de ataque a qualquer momento. 
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Infantaria leva para tomar o dispositivo, após o contato com o inimigo. Assim, 

rapidez e segurança são fatores preponderantes para a Art Cmp da Bda (BRASIL, 

1998, p. 132). 

Nessa fase, a Art objetiva, inicialmente, apoiar a vanguarda, proteger o 

desdobramento do grosso e, por fim, apoiar as ações da Bda como um todo. O Cmt 

da Bda, geralmente, indica uma linha que a partir dela o GAC deverá apoiar as 

ações da Bda sem perda de tempo. Muitas vezes, essa linha coincide com a LPH. 

Outro fator importante dessa fase é que o Grupo fique em condições de ocupar 

posições o mais à frente possível. Para tanto, deve-se ter o cuidado para que a Art 

não seja desdobrada desnecessariamente (BRASIL, 1998, p. 132). 

As ações gerais após o contato apresentam como premissa básica manter a 

continuidade do apoio de fogo à Bda, o que deverá ser efetivado com a realização 

da manobra do material e da observação. Encerrado o contato com o inimigo, a 

marcha se reinicia da mesma forma em que estava sendo desenvolvida antes do 

contato (BRASIL, 1998, p. 133). 

Pode ocorrer, nessa fase, a centralização dos elementos e manobra da Bda 

para fazer frente à resistência inimiga apresentada. Caso isso aconteça, o Cmt do 

GAC deverá centralizar a Art Cmp, por vezes, tendo que reorganizar rapidamente 

para o combate, exigindo bastante mobilidade da tropa empenhada (BRASIL, 1998, 

p. 133). 

Cabe ressaltar que, quando a Bda começa a chegar no limite do alcance útil15 

do obuseiro L118, é necessário haver um deslocamento e ocupação de novas 

posições. Normalmente, os lances do obuseiro devem ser da ordem de 2/3 do 

alcance útil conforme a previsão de região de procura de posição (RPP) (BRASIL, 

1998, p. 133). 

 

2.4 O APOIO DE FOGO NAS Bda Inf Mec DE EXÉRCITOS ESTRANGEIROS 

 

Inicialmente, é importante que seja abordado como surgiram as Brigadas de 

Infantaria Mecanizada. Segundo Pires (2014), a ideia de Bda Mec ou ligeira, como é 

chamada em alguns países, surgiu com a operação Tempestade no Deserto, na 

guerra entre Iraque e forças da Coalizão internacional, liderada pelos Estados 

Unidos (EUA). Tal combate foi marcado pelo avanço tecnológico, pela rapidez na 
                                                                 
15

 Alcance útil para o obuseiro L118 são de 15,2 Km (BRASIL, 2013). 
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concentração estratégica e pela necessidade de se combater em locais habitados 

com o uso maciço de blindados para se obter o choque e a velocidade.  

Esta tendência foi ratificada em outros conflitos, tais como a Guerra de 

Kosovo, 1998, Guerra do Afeganistão, 2001 e a segunda Guerra do Golfo em 2003. 

Todos esses combates ocasionaram uma série de revisões e avanços doutrinários 

em muitos Exércitos do mundo (PIRES, 2014, p.18). 

Morgado (2007) relata que, diante dessas mudanças doutrinárias, os EUA 

começaram a pensar em ideias para resolver o problema com o alto custo e 

demasiado tempo necessário para o desdobramento de forças blindadas, surgindo 

assim, o desenvolvimento da força média, com poder de combate capaz de resolver 

conflitos de média e baixa intensidade. 

Nesse sentido, o Brasil concebeu uma série de medidas para adaptar-se a 

essa nova tendência e, para tal, desenvolveu uma Bda Inf Mec (MORGADO, 2007).  

Dentro desse escopo, é interessante ressaltar que não existem Bda 

estrangeiras totalmente similares à Bda Inf Mec na América do Sul e na Europa, 

uma vez que a grande maioria dos Exércitos do mundo apresentam suas Brigadas 

Mecanizadas com blindados sobre lagartas mesclados a blindados sobre rodas. 

A Bda que mais se assemelha à Bda Inf Mec é a Brigada Stryker dos EUA, 

devido sua grande mobilidade estratégica em conjunto com a utilização de uma 

família de blindados sobre rodas.  A seguir serão descritos o apoio de fogo de 

artilharia das principais forças médias do mundo. 

  

2.4.1  Apoio de fogo da Brigada Stryker – Estados Unidos da América 

 

Os EUA criaram a primeira Brigada Stryker no final de 2003, sendo esta 

caracterizada pelo peso médio e poder relativo de combate intermediário entre a 

Brigada de Infantaria e a Brigada Blindada (MORGADO, 2007). 

Essa Bda tem a capacidade de operar em 96 (noventa e seis horas) após a 

decolagem da primeira aeronave, em qualquer parte do globo terrestre, e pode 

conduzir diversos tipos de operações, tais como:   

- Operações de estabilidade e suporte (Stability and Support Operations – 
SASO), que consiste em operações de manutenção da paz, imposição da 
paz, proteção de coalizões e separação de beligerantes; 
- Operações em conflitos de pequena escala (Small Scale Contingencies – 
SSC), que consiste num rápido desdobramento para prevenir, conter, 
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estabilizar ou terminar crises, com poder de determinar o resultado do 
conflito; 
- Operações em conflitos de grande escala, que consiste em executar a 
ação principal em terrenos complexos e urbanos, economia de forças, 
reconhecimentos, vasculhamentos e ações limitadas de guarda, fixar e 
eliminar potenciais inimigos que foram ultrapassados, apoiar ataques, 
constituir a força de acompanhamento e apoio, e executar a segurança da 
área de retaguarda (SEGAR) (EUA

16
, 2003). 

 

Segundo Pires (2014), as características da Bda são a grande mobilidade 

estratégica, operacional e tática. Outro fator marcante é ser dotada totalmente sobre 

rodas e apresentar uma organização predominantemente de infantaria. A figura 10 é 

a representação gráfica da Brigada. 

 

 
Figura 10 - Estrutura organizacional da Brigada Stryker. 

 
Fonte: Relatório de Intercâmbio de Tropas Mecanizadas (2003). 

 

 O apoio de fogo da Bda é composto por 1 (um) Batalhão de fogos 155 mm 

autorebocado, equipado com o obuseiro M777. O Batalhão apoia pelo fogo de forma 

precisa e imediata toda a Bda, incluindo fogos de contrabateria, e é composto por 18 

(dezoito) obuseiros 155 mm (M777A2) divididos em 03 (três) baterias de tiro, cada 
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 ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA. FM 3-21.31: Stryker Brigade Combat Team. Washington: 
Headquarters, 2003. 
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uma com 02 (dois) pelotões de tiro de 03 (três) obuseiros. A unidade também possui 

01 (um) AN/TPQ-36 e 01 (um) AN/TPQ-37, radares de contrabateria e 05 (cinco) 

AN/TPQ-48, radar de contramorteiro leve (EUA, 2003). 

 O M777 é fabricado pela empresa Bae Systems e apresenta como 

características ser helitransportável, sendo compatível com munições inteligentes. 

Possui sistema de controle de tiro, com a sua guarnição sendo composta de 5 a 8 

serventes e tem como um dos grandes destaques o tempo de entrada em posição (2 

a 3 minutos) e saída (1 a 2 minutos) (FELICIANO, 2008). 

 Apresenta, ainda, como característica marcante, o baixo peso (3.745 Kg), fato 

que, para obuseiros desta categoria, permite-lhe que seja transportado por diversas 

aeronaves, inclusive de asa rotativa, como, por exemplo, o MV-22 e o Black Hawk. 

Seu alcance máximo, com munição normal, é de 24,7 Km e de 30 Km com munição 

assistida, podendo chegar a 40 Km com munição Excalibur17 (ARMY-

TECHNOLOGY, 2016). 

 O M777A2 se destaca também pela sua cadência máxima de 05 (cinco) tiros 

por minuto e uma cadência de tiro contínuo de 02 (dois) tiros por minuto. Além disso, 

utiliza o sistema LINAPS18 que proporciona a pontaria do obuseiro pelo emprego de 

um sistema inercial de recepção e giroscópios com GPS (ARMY-TECHNOLOGY, 

2016). 

 Isto posto, percebe-se que o material apresenta alta precisão do tiro aliado à 

muita flexibilidade de transporte, fazendo com que os EUA o enviasse para o 

combate no Afeganistão (ARMY-TECHNOLOGY, 2016). 

 
Figura 11 - Obuseiro M777A2 no helitransporte e entrando em posição. 

 
Fonte: Army-Technology (2016). 

                                                                 
17

 munição inteligente guiada por GPS. 
18

 Laser Inercial Artillery Pointing System. 
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2.4.2  Apoio de fogo da Brigada Ligeira – Noruega e Suécia 

 

O material empregado pela Noruega e Suécia é o obuseiro ARCHER, de 

155 mm, de fabricação sueca da Bofors em parceria com a Bae Systems, que 

possui alcance de 40 Km com munição convencional e de 60 Km com munição 

M982 Excalibur. Além disso, apresenta amplitude do setor de tiro de 150°, sendo 

essa uma característica de destaque no segmento de obuseiros autopropulsados 

sobre rodas (AGUIAR, 2014). 

Segundo Behnen (2010), a viatura tem capacidade de atingir 70 Km/h, com 

autonomia de 500 Km. O obuseiro apresenta uma cadência de 9 tiros por minuto, 

devido ao seu funcionamento automatizado. Sua guarnição de 4 (quatro) homens, 

não necessita desembarcar para realizar o tiro, sendo que o material entra e sai de 

posição em 30 (trinta) segundos. Destaca-se pela sua capacidade de 

remuniciamento em menos de 3 minutos e por apresentar uma cabine com 

revestimento no motor com possibilidade de resistir a impacto de munição calibre 

7,62 mm e de estilhaços. 

Em contrapartida, Aguiar (2014) descreve um fator bastante limitador que é o 

peso do material, na ordem de 33 toneladas, o que dificulta bastante a mobilidade 

estratégica, uma vez que aeronaves como o C-130, KC-390 ou similares não têm 

capacidade de transportá-lo. 

 

Figura 12 - FH 77 ARCHER em posição de tiro. 
 

Fonte: BAE Systems (2016). 



 

 

 

57 

2.4.3  Apoio de fogo da França nas Brigadas Multirôles  

  

O Exército francês reformulou suas Brigadas e, nessa nova divisão, criou as 

chamadas Brigadas Multirôles19, que são muito semelhantes à Bda Inf Mec, uma vez 

que empregam muitas viaturas blindadas sobre rodas (DE PAULA, 2012 apud TIM, 

2008). 

A Bda Multirôles é composta por 01 Regimento de Infantaria, 01 Regimento 

de Spahis (com VB Rd AMX 10 RCR), 01 Regimento de Infantaria Blindado 

(VB Rd VBCI20), 01 Regimento de Artilharia, 01 Regimento de Engenharia, 01 

Companhia de Transmissões, 01 Esquadrão de Investigação e 01 Bateria de 

Reconhecimento (DEFENSE, 2016). 

Essa GU é formada por armas combinadas de um único comando, o 

operacional da Força Terrestre Francesa, podendo ser empregada 

operacionalmente como um todo, pelo emprego da Bda ou pelo fornecimento de 

algumas peças de manobra que os franceses chamam de módulos projetáveis 

(DEFENSE, 2016). 

 
Figura 13 - AMX 10 RCR dotação da Bda. 

 
Fonte: Defense (2016). 

 

A Art Cmp é representada pelo Regimento de Artilharia, constituído por 03 

(três) Baterias de Tiro, 01 (uma) Bateria de Inteligência da Brigada, 01 (uma) Bateria 

de Comando e Logística, 02 (duas) Baterias de reserva e 01 (uma) Bateria de 

administração e serviço. O armamento dotação é o obuseiro 155 mm AP SR Caesar 

e o morteiro pesado 120 mm, sendo que o Regimento é formado por 16 (dezesseis) 

                                                                 
19

 Bda multi-função representada por várias armas combinadas sob o comando operacional do 
comando da Força Terrestre Francesa. 
20

 Veículo blindado de combate de infantaria. 
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obuseiros e 18 (dezoito) morteiros (DEFENSE, 2016). 

A França utiliza como sistema de apoio de fogo o obuseiro Camion Équipé 

d’un Système d’Artillerie CAESAR, autopropulsado sobre rodas, calibre 155 mm, 

desenvolvido pela Nexter Systems (antiga-Giat) em cooperação com a empresa 

Lohr Industrie of Hangenbieten, sendo entregue o primeiro obuseiro para o Exército 

Francês em julho de 2008 (AGUIAR, 2014). 

O CAESAR apresenta como principais características a proteção contra 

estilhaços de morteiro 80 mm e tiros de armas leves, possui suprimento de 16 

(dezesseis) munições completas, instrumentos de navegação, cálculo balístico e 

pontaria, cadência de 6 (seis) a 8 (oito) tiros por minuto, ou de 3 (três) tiros em 15 

(quinze) segundos e uma capacidade de entrar e sair de posição em menos de um 

minuto (AGUIAR, 2014). 

Neste contexto, destaca-se, também, por apresentar um sistema 

semiautomático de carregamento. Assim, proporciona a uma SU composta por 8 

(oito) Caesar a capacidade de lançar em menos de 01 (um) minuto mais de uma 

tonelada de projéteis ou 48 (quarenta e oito) munições anticarro a uma distância de 

até 40 Km, podendo, ainda, utilizar vários tipos de munições, criar obstáculos de 

contramobilidade e iluminar áreas (DE PAULA, 2012). 

Como sistema de propulsão emprega a viatura Daimler-Benz, com autonomia 

de 600 Km e velocidade máxima em estrada de 100 Km/h e de 50 Km/h em terra 

batida, sendo capaz de ser transportado por aeronave de transporte C-130, KC-390 

ou similares (ARMY-TECHNOLOGY, 2016a). 

Entretanto, Behnen (2010) apresenta como limitações um setor de tiro 

reduzido, apenas 33 (trinta e três) graus e uma blindagem pouco resistente, 

proporcionando grandes riscos à guarnição. 

Finalizando suas características, cabe salientar que por ser autopropulsado 

sobre rodas e aerotransportável, garante ao obuseiro uma mobilidade tática rara 

neste tipo de armamento, proporcionando um transporte muito eficaz, uma vez que 

uma bateria de obuses pode chegar a qualquer parte do mundo com oito C-130 

Hércules, sendo seis para o transporte dos obuses, um para o transporte de pessoal 

e um para as diversas classes de suprimento necessárias (DE PAULA, 2012). A 

figura 14 apresenta o CAESAR realizando o tiro. 
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Figura 14 - CAESAR realizando o tiro. 

 
Fonte: Army Technology (2016a). 

 

2.4.4  Obuseiro 155 mm AP SR ATMOS 2000 – Israel 

 

O sistema Autonomous Truck-Mounted System (Atmos) 2000 é um obuseiro 

155 mm autopropulsado, israelense, testado pelas Forças de Defesa de Israel (FDI). 

Não há informações sobre a natureza das Brigadas que empregam o referido 

obuseiro, mas esse seria o material israelense que mais se adequaria ao conceito 

de Inf Mec (DE PAULA, 2012). É transportável em aeronave de transporte médio   

C-130, KC-390 ou similares, pesa 22 toneladas e está montado em cima de um 

chassi de caminhão 6x6 da viatura Tcheca Tatra (BEHNEN, 2010). O chassi Tatra 

6x6 também é utilizado no ASTROS II, vendido à Malásia pela empresa brasileira 

AVIBRAS21 (AGUIAR, 2014). 

Segundo Aguiar (2014, p. 53), o obuseiro israelense 155 mm AP Atmos 2000 

apresenta características inerentes de um obuseiro compatível com a Bda Inf Mec. 

Esse obuseiro destaca-se, também, por possuir a maior autonomia da 

categoria, 1000 Km, podendo chegar a uma velocidade de 80 (oitenta) Km/h na 

estrada. Outro fator positivo é o fato de poder ser montado sobre viaturas que 

possuam características similares à empregada no projeto, ou seja, há uma 

flexibilidade de viaturas utilizadas (ARMY TECHNOLOGY, 2016b). 

Nesse contexto, apresenta um alcance de 30 Km com munição convencional, 

mas pode ter maiores alcances utilizando munições especiais. Cabe salientar que a 

M 107 é uma munição usual no Brasil compatível com o referido obuseiro, com 

                                                                 
21

 Indústria Aeroespacial brasileira que projeta, desenvolve e fabrica produtos e serviços de defesa. 
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capacidade para atingir 22 Km. A amplitude do setor de tiro é de 50 (cinquenta) 

graus e sua cadência máxima é de nove tiros por minuto. A peça transporta um total 

de vinte e sete tiros e a guarnição é composta por seis homens (BEHNEN, 2010). A 

figura 15 apresenta o Atmos realizando testes para 41 Km. 

 

Figura 15 - Atmos realizando testes para 41 Km. 
 

Fonte: Army Technology (2016b). 

 

2.5 CARACTERÍSTICAS DO OBUSEIRO L118 LIGHT GUN 

 

O obuseiro L118 Light Gun de origem inglesa é tracionado por uma Vtr a 

partir de uma tonelada. No Brasil, a Vtr tratora é a 1418 Mercedes Benz 

2,5 toneladas (BRASIL, 2000). 

A figura 16 apresenta o obuseiro e sua Vtr tratora: 

 
Figura 16 - Vtr 1418 e o obuseiro L118. 

Fonte: O autor 
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O quadro 2 apresenta as principais características do L118 Light Gun: 

 

Características 
Técnicas 

Calibre 105 mm 

Peso 1860 kg 

Comprimento com o tubo avante 6,63 m 

Comprimento tubo posição de marcha 4,88 m 

Largura 1,78 m 

Campo de tiro 6400’’’ 

Guarnição 6 

Cadência de tiro 6 tiros por minuto 

Alcance máximo 

Carga treinamento 9500 m 

Carga normal 15200 m 

Carga super 17200 m 

Com munição assistida 21000 m 

Mobilidade 

Aerotransportável C-130 e KC-390 Sim 

Aeromóvel  Sim 

Eixos rodoviários com prancha Sim  

Eixos rodoviários sem prancha Sim 

Quadro  2 - Características do obuseiro L118 Light Gun. 

 
Fonte: adaptado de Brasil (2000, p.10). 
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3  METODOLOGIA 

 

Esta seção tem por finalidade descrever o caminho percorrido para solucionar 

o problema de pesquisa abordado. Foram explicados os procedimentos adotados 

nos levantamentos bibliográficos, bem como na seleção das amostras submetidas a 

instrumentos de coletas de dados, tais como questionários e entrevistas.  

Na sequência, esta seção contempla a definição de instrumentos e 

procedimentos para análise dos dados, visando esclarecer os resultados obtidos no 

presente estudo. 

Partiu-se de uma revisão bibliográfica para elucidar pontos doutrinários do 

apoio de fogo na Inf Mec realizando uma M Cmb, bem como, verificar o apoio de 

fogo nas Bda Inf Mec de exércitos estrangeiros.   

Paralelamente à revisão bibliográfica, foram consultados especialistas no 

26º GAC para enriquecer a pesquisa de campo, uma vez que estão inseridos nos 

processos relacionados com a pesquisa. Os especialistas consultados foram o 

Capitão (Cap) Carlos Filipe Cosentino Gomes, que tem um vasto conhecimento do 

obuseiro, por ter desempenhado as principais funções de um oficial da arma de 

artilharia em um GAC dotado pelo L118; e o Subtenente (S Ten) Nivaldo Orlan 

Kasczuk, perito no obuseiro. 

O S Ten Orlan, que respondeu à entrevista, apresenta vasto conhecimento no 

L118. Exerceu a função de chefe de peça por vários anos e presenciou todos os 

acidentes ocorridos com esse obuseiro no 26º GAC, sendo de fundamental 

importância sua entrevista para a elaboração de questionários e coleta de dados. 

Outro especialista consultado foi o Cmt da SU que participou da Operação de 

M Cmb Setembrino de Carvalho, em outubro de 2016. O referido militar preencheu 

um questionário destinado a levantar os dados médios apresentados por sua SU 

durante o exercício. 

Dessa forma, para um melhor encadeamento de ideias, esta seção foi dividida 

nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, Amostra e Delineamento de 

Pesquisa. 

 

3.1       OBJETO FORMAL DE ESTUDO 

 

O objeto formal do presente estudo foi verificar se o GAC dotado do obuseiro 
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L118 Light Gun, apresenta, em função de seu material, condições operacionais 

necessárias para apoiar adequadamente pelo fogo uma Bda Inf Mec, na marcha 

para o combate. 

Para que o problema da pesquisa pudesse ser solucionado, o estudo realizou, 

além da pesquisa documental a respeito do tema, uma pesquisa de campo por meio 

de dois questionários distintos. O primeiro, com o objetivo de definir as 

características de um B I Mec de uma Bda Inf Mec por meio do tempo de 

desdobramento, velocidade de progressão na estrada e através campo e o tempo de 

transposição em curso de água. O segundo teve como objetivo verificar as 

capacidades de um GAC dotado do L118 relacionadas com a mobilidade (tendo 

como base a velocidade de progressão através campo e em estrada), segurança, 

amplitude de tiro, e tempo de desdobramento do GAC, na M Cmb.   

Dessa forma, dentro do universo de militares do EB, a pesquisa se dividiu em 

4 (quatro) grupos pesquisados. O primeiro deles foi composto por Oficiais de 

Infantaria que servem nos Batalhões de Infantaria Mecanizados e/ou integrantes do 

Grupo de Experimentação Doutrinária (GTED).  

O segundo grupo foi formado por Oficiais de Artilharia que servem ou 

serviram em Grupos dotados com o L118 (26º GAC e 32º Grupo de Artilharia de 

Campanha) e Oficiais de Artilharia que serviram no 31º Grupo de Artilharia de 

Campanha quando esse era dotado de L118; instrutores da ECEME, EsAO e AMAN, 

que já trabalharam com o L118, por entender que os militares das referidas OM são 

possuidores de larga experiência com o material em estudo e os militares das 

Escolas Militares por serem conhecedores profundos dos sistemas operacionais 

manobra e apoio de fogo, sendo capazes de contribuírem significativamente para a 

pesquisa. 

O terceiro grupo foi composto por um Cap e um S Ten de Artilharia, que foram 

entrevistados devido à vasta experiência com o L118 e por haverem presenciado 

alguns incidentes e/ou acidentes envolvendo o referido material, contribuindo 

também com questionamentos referente à mobilidade. 

O quarto grupo foi composto pelo Cmt SU que participou da Operação de 

M Cmb Setembrino de Carvalho, em outubro de 2016. 

Cabe salientar que o Cap Cosentino e o S Ten Orlan foram entrevistados 

antes da formulação das perguntas dos questionários, para uma melhor formulação 

desse instrumento de pesquisa. Tal procedimento foi realizado nessa sequência 
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devido à ampla experiência dos militares mencionados, fazendo com que pudessem 

subsidiar o pesquisador na elaboração das questões. A entrevista foi na modalidade 

semi-estruturada, permitindo ao pesquisador fazer indagações de acordo com o 

percorrer da entrevista. 

Para que possa ser utilizado eficazmente como meio de apoio de fogo do 

GAC, na M Cmb, o L118 deve ser capaz de atender às necessidades da 

Bda Inf Mec, tais quais: mobilidade, autonomia, segurança, amplitude do tiro e 

tempo de desdobramento, para acompanhar a referida Bda, na M Cmb. Para isso, 

faz-se necessária a contraposição das características do L118 com as necessidades 

da tropa Inf Mec levantadas no estudo de campo. 

O estudo apresentou como limitação, a participação voluntária de Oficiais, 

bem como a motivação dos sujeitos na resposta dos questionários ou entrevistas e, 

ainda, a impossibilidade de testar em campanha as hipóteses apresentadas.  

Para analisar o objeto formal do presente estudo foram determinadas duas 

variáveis: Variável dependente (VD) e variável independente (VI). As variáveis 

representam os elementos centrais da investigação, portanto devem ser sujeitas a 

medição. Por isso foram divididas e classificadas em variáveis dependentes e 

independentes (NEVES e DOMINGUES, 2007).  

A variável independente é classificada como aquela que, manipulada, causa 

ou contribui para a ocorrência de algum efeito na variável dependente (NEVES e 

DOMINGUES, 2007). 

O critério para a escolha das variáveis e de seus indicadores foi baseado na 

seguinte premissa: O GAC dotado com o obuseiro L118 vai ter condições de apoiar 

pelo fogo a Bda Inf Mec, de acordo com as características da manobra que a mesma 

estiver realizando. No caso, o estudo em tela refere-se à marcha para o combate. 

Nesse sentido, foram elencadas as seguintes variáveis:  

 Variável I: Utilização do obuseiro L118. 

 Variável II: Apoio de fogo eficaz na M Cmb  

Como variável independente, apresenta-se a “utilização do L118”. A partir do 

momento em que ocorra sua manipulação positiva, isto é, a utilização do L118, pode 

ser avaliado o efeito produzido na “Eficácia do Apoio de fogo da Bda Inf Mec na 

M Cmb”. A pesquisa adotou esse efeito como variável dependente, a fim de verificar 

se a utilização do L118 atende as necessidades do Ap F da Bda Inf Mec na M Cmb. 

A seguir, serão apresentadas as definições conceituais e operacionais das 
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variáveis de estudo. 

Devido às características qualitativas das variáveis de estudo, é necessário 

defini-las conceitualmente e operacionalmente, para que possam ser passíveis de 

observação e entendimento. 

No presente estudo, a utilização do L118 foi entendida como a situação em 

que o obuseiro é o meio de Ap F do GAC orgânico da Bda Inf Mec. A variável 

apresenta duas condições de apresentação: “não utilizado” e “utilizado”. Não existe 

situação intermediária entre as duas possibilidades já que se trata da utilização de 

um material. O quadro seguinte apresenta sua definição operacional: 

 

Variável Dimensões Indicadores Forma de medição 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilização 
do 

obuseiro 
L118 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobilidade 
Estratégica 

Transportabilidade do L118 
das seguintes formas: 
- aerotransportável nas 
aeronaves C-130 e        
KC-390. 
- utilização de eixos 
rodoviários sem transporte 
auxiliar (prancha) 
- utilização de eixos 
rodoviários com transporte 
auxiliar (prancha) 

 Pesquisa documental. 
 Pergunta 1 do questionário 
constante no Apêndice B e as 
entrevistas. 

Mobilidade 
Tática 

Velocidade de progressão 
através campo e rodovias. 
Vau compatível com a da 
Vtr Guarani. 

Pesquisa documental. 
Perguntas 2, 3, 4, 5 e 6 do 
questionário constante no 
Apêndice B e as entrevistas. 

Autonomia 
Autonomia da Vtr Tratora 

do L118 
Pesquisa documental. 
Entrevistas. 

Segurança 

Relevância da proteção 
blindada. 
Tempo de saída de 
posição (para compor a 
coluna de marcha). 

Pesquisa documental. 
Pergunta 7 do questionário 
constante no Apêndice B e as 
entrevistas. 

Amplitude do 
tiro 

Amplo campo de tiro de 
acordo com frente da 
Bda Inf Mec, na M Cmb. 
Alcance necessário para 
apoiar em profundidade a 
M Cmb da Bda Inf Mec. 

Pesquisa documental e 
entrevistas. 

Tempo de 
desdobramento 

O tempo necessário para o 
GAC entrar em posição e 
realizar o tiro em proveito 
da Bda na M Cmb. 

Pesquisa documental.  
Pergunta 8 do questionário 
constante no Apêndice B e as 
entrevistas. 

Quadro  3 - Definição operacional da variável independente: utilização do L118. 
 

Fonte: O autor 
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Para melhor estudar os efeitos da variável independente sobre a dependente, 

as dimensões da variável independente foram classificadas em função de sua 

importância em imprescindível ou complementar.  

Na M Cmb existe uma premissa básica para a Art Cmp em apoio de fogo a 

uma Bda de Inf Mec: manter o apoio de fogo contínuo e cerrado sem permitir que a 

Arma de manobra se atrase ou que essa se desdobre sem o apoio de fogo da 

Art Cmp. Assim, em função desta premissa básica, foram classificadas as 

dimensões da variável independente. O quadro seguinte apresenta a classificação 

das dimensões da variável independente: 

Utilização 
do 

obuseiro 
L118 

 

Dimensão Indicador 
Classificação em 

função de sua 
importância 

Mobilidade 
Estratégica 

Transportabilidade em 
aeronaves 

Complementar 

Utilização de eixos 
Rodoviários  

Imprescindível 

Utilização de prancha Complementar 

Mobilidade 
Tática 

Velocidade através campo Imprescindível 

Velocidade em estrada Imprescindível 

Transposição de vau Imprescindível 

Autonomia 
Autonomia das Vtr tratoras 

em relação à VBTP MR 
Complementar 

Segurança 

Proteção Blindada Complementar 

Tempo de saída de 
posição em relação à 

Bda Inf Mec 
Imprescindível 

Amplitude do 
tiro 

Alcance necessário para 
apoiar a Bda Inf Mec na 

M Cmb 
Imprescindível 

Tempo de 
desdobramento 

Tempo de entrada em 
posição em relação à 

Bda Inf Mec 
Imprescindível 

Quadro  4 - Classificação das dimensões da variável independente em função de sua importância 
 

Fonte: O autor 

 

De forma equivalente, as necessidades do Apoio de fogo eficaz na M Cmb, 

podem ser entendidas como sendo o que a tropa de Inf Mec necessita, em termos 

de Ap F, para cumprir uma missão de M Cmb. A mobilidade estratégica, mobilidade 

tática, autonomia, segurança, necessidade de Ap F e tempo de desdobramento 

representam as dimensões em que a variável dependente sofrerá alteração ao 

perceber a manipulação da implementação do L118 no GAC orgânico da 
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Bda Inf Mec. O quadro subsequente apresenta a definição operacional da variável 

dependente: 

 

Variável Dimensões Indicadores Forma de medição 

 
 
 
 
 
 
 
 

Apoio de 
fogo eficaz 
na M Cmb 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mobilidade 
Estratégica 

Transportabilidade da 
Bda Inf Mec das 
seguintes formas: 
- aerotransportável nas 
aeronaves C-130 e    
KC-390. 
- utilização de eixos 
rodoviários sem 
transporte auxiliar 
(prancha) 
- utilização de eixos 
rodoviários com 
transporte auxiliar 
(prancha) 

Pesquisa documental. 
Pergunta 1 do 
questionário constante 
no Apêndice D. 

Mobilidade 
Tática 

Velocidade de 
progressão através 
campo e estradas das 
Vtr Guarani. 

Pesquisa documental. 
Perguntas 2,3,4 e 5 do 
questionário constante 
no Apêndice D. 

 
Autonomia Autonomia da Vtr 

Guarani. 

Pesquisa documental. 
Pergunta 6 do 
questionário constante 
no Apêndice D. 

Segurança 

Relevância da proteção 
blindada. 
Tempo de saída de 
posição (para compor a 
coluna de marcha). 

Pesquisa documental. 
Pergunta 7 do 
questionário constante 
no Apêndice D. 

Necessidade de 
Ap fogo 

Necessidade ou não de 
uma artilharia com Alc 
maior que o Alc Mrt P e 
que a frente normal da 
Bda Inf Mec, desdobrada 
para a conquista dos 
objetivos finais da 
M Cmb. 

Pesquisa documental. 
Perguntas 8 e 9 do 
questionário constante 
no Apêndice D. 

Tempo de 
desdobramento 

O tempo necessário 
para a Bda Inf Mec 
entrar em posição para 
fazer frente a uma 
resistência. 

Pesquisa documental. 
Pergunta 10 do 
questionário constante 
no Apêndice D. 

Quadro  5 - Definição operacional da variável dependente: Apoio de fogo eficaz na M Cmb 
 

Fonte: O autor 
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3.2  AMOSTRA 

 

Foram selecionadas 02 populações de militares, a primeira composta por 

oficiais da arma de infantaria, servindo nos Batalhões de Infantaria Mecanizados 

e/ou militares integrantes do GTED, da 15ª Bda Inf Mec. Dentro deste universo, 

estão inseridos: 

- Oficiais superiores, intermediários e subalternos Cmt Pel Fuz Mec; 

- Oficiais integrantes do GTED, da 15ª Bda Inf Mec. 

 

Os critérios de inclusão foram: 

- Formados pelo curso de Infantaria da Academia Militar das Agulhas Negras 

(AMAN); e 

- ter trabalhado com a VBTP MR. 

Os critérios elencados acima foram definidos de forma que os militares que 

responderam aos questionários apresentassem o mínimo de conhecimento técnico e 

tático necessário para o raciocínio lógico a respeito do tema. 

A população de Infantaria foi composta por todos os militares que estão na 

15ª Bda Inf Mec que já trabalharam com a Vtr Guarani ou participaram na 

Experimentação Doutrinária, por isso foi composta por 14 militares. Cabe salientar 

que, da população passível de estudo, foi possível o retorno de todas as pesquisas. 

Dentre os pesquisados, destacam-se o coordenador da experimentação 

doutrinária (CED), o adjunto do coordenador da experimentação doutrinária (CAED) 

e membros do grupo de trabalho da experimentação doutrinária (GTED).  

O Gráfico 1 ilustra a composição da população de Infantaria que participa do 

Grupo de Experimentação Doutrinária: 

 
Gráfico 1 - População de Infantaria participante do Grupo de Experimentação Doutrinária 
Fonte: O autor 
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 A segunda população foi composta por oficiais de artilharia servindo nas 

principais escolas do Exército, no 26º GAC, 32º GAC e no 31º GAC (Es). Dentro 

deste universo, foram inseridos: 

- Instrutores da Arma de Artilharia da Escola de Comando e Estado-Maior do 

Exército (ECEME); 

- Alunos da Arma de Artilharia da ECEME; 

- Instrutores do Curso de Artilharia da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais; 

- Instrutores do Curso de Artilharia da AMAN; 

- Oficiais do GTED, artilheiros; 

- Oficiais do 26º GAC; 

- Oficiais do 32º GAC; 

- Oficiais que serviram no 31º GAC (Es) quando era dotado do L118. 

 

Os critérios de inclusão foram: 

- Formados pelo curso de Artilharia da AMAN; 

- Aperfeiçoados pela EsAO; 

- ser oficial intermediário ou superior; e 

- ter trabalhado com o obuseiro L118. 

Os critérios elencados acima foram definidos de forma que os militares que 

responderam aos questionários apresentassem conhecimento técnico e tático 

necessário para o raciocínio lógico a respeito do tema. 

A delimitação de determinado posto para solução dos questionários deve-se à 

necessidade de serem abordados aspectos táticos que estão relacionados com os 

postos elencados. 

Os questionários destinados aos artilheiros foram enviados para toda 

população formada por artilheiros aperfeiçoados que servem ou já serviram em OM 

dotadas do L118, totalizando uma população estimada de 43 Oficiais. A amostra foi 

composta por 41 militares, dos 42 que responderam, o que a tornou muito 

significativa. Um questionário foi desconsiderado devido ao fato do militar ter 

respondido na parte qualificatória do questionário que nunca tinha trabalhado com 

o L118.  

A terceira amostra foi composta por um Cap e um S Ten artilheiros, servindo 

no 26ºGAC.  

A razão pela escolha dos dois militares citados acima foi devido à vasta 
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experiência de ambos com o L118. O Cap apresenta mais de 8 anos de experiência 

com o referido material e já desempenhou as principais funções de um Oficial de 

Artilharia, dentre elas: Cmt de SU, Adj S3 (responsável pela central de tiro), Oficial 

de segurança e Cmt da linha de fogo. 

O S Ten trabalha com o L118 desde que o obuseiro chegou no 26º GAC. 

Desempenhou por muitos anos a função de Chefe de peça e encarregado de 

material de um SU dotada de L118. 

A não delimitação de determinado posto ou graduação para responderem as 

entrevistas se deve à necessidade de abordagens de aspectos técnicos do obuseiro 

que estão relacionados com todos os postos ou graduações, seja como Chefe de 

peça, mecânico de armamento pesado, Comandante da Linha de Fogo ou 

Comandante de Bateria de Obuses, possibilitando o surgimento de conhecimentos 

táticos e técnicos para o preenchimento das lacunas existentes na doutrina. 

A quarta amostra foi composta pelo Cmt de SU que comandou a Bia O no ano 

de 2016 e participou do exercício no terreno cujo tema foi a M Cmb.  

 Buscou-se, portanto, observar toda a população, sendo a amostragem 

delimitada pelo material que os oficiais já trabalharam e pela voluntariedade dos 

mesmos em participar da investigação. 

 

3.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 

 

 Este estudo foi caracterizado, no que se refere à forma de abordagem, como 

qualitativo e quantitativo e, no que tange ao objetivo geral, como pesquisa 

exploratória e descritiva. Exploratória principalmente durante a construção do projeto 

e descritiva porque foram descritas todas as características da amostra (NEVES e 

DOMINGUES, 2007; THOMAS e NELSON, 2002, p.34).  

 Quanto à natureza de estudo, esta pesquisa caracterizou-se por ser do tipo 

aplicada, por ter como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática, dirigido 

ao emprego do obuseiro L118 no GAC da Bda Inf Mec. Para tal, vale-se do método 

indutivo como forma de viabilizar a tomada de decisões acerca do alcance da 

investigação, das regras de explicação dos fatos e da validade de suas 

generalizações. 

 Trata-se de um estudo de campo que, para sua consecução, apresentou 

método e revisão bibliográfica de inúmeras fontes de consulta, objetivando identificar 
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o “estado da arte”, bem como o seu relacionamento com os assuntos discutidos na 

presente dissertação. Dessa forma, possibilita-se o embasamento de um referencial 

teórico atualizado, compreensível e com conceitos atuais referentes à doutrina da 

Artilharia de Campanha, de forma a permitir a estruturação dos instrumentos de 

pesquisa.   

 O delineamento de pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia; leitura analítica e fichamento das fontes, realização de entrevistas 

exploratórias (colher subsídios para solução do problema), coleta (pesquisa de 

campo com questionário) e análise dos dados, para aprofundamento do tema, 

argumentação e discussão dos resultados (RODRIGUES et al., 2006). 

 

3.3.1 Procedimentos para a revisão de literatura 

 

Para a definição de termos, redação do referencial teórico e estruturação de 

um modelo teórico de análise que viabilizasse a solução do problema de pesquisa, 

foi realizada uma revisão de literatura nos seguintes moldes:  

 

3.3.1.1  Fontes de Busca 

 

As fontes de busca para a pesquisa bibliográfica e documental foram obtidas 

de fontes conceituadas e fidedignas. Buscou-se contemplar na pesquisa as 

seguintes fontes de informação: 

 a. Manuais doutrinários do EB; 

 b. Manuais doutrinários de outros exércitos estudados na investigação; 

 c. Sítios oficiais na internet do EB e de exércitos estrangeiros; 

 d. Artigos científicos, livros e monografias da Biblioteca da EsAO e da 

Biblioteca da ECEME; 

 e. Monografias do Sistema de Monografias e Teses do EB; 

 f.  Reportagens e artigos de publicações especializadas no tema de defesa; 

 g. Publicações informativas sobre o obuseiro em estudo produzidas pelos 

fabricantes dos mesmos; e 

 i. Informações passadas por militares experientes no tema apresentado. 
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3.3.1.2  Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas 

 

 Foram utilizados os seguintes termos descritores: “artilharia de campanha na 

Brigada de Infantaria Mecanizada, possibilidades e limitações do obuseiro L118 

Light Gun, 105 mm, autorebocado, de fabricação inglesa, artilharia de campanha 

nas Brigadas de infantaria Mecanizadas dos exércitos americanos, franceses, inglês 

e israelense, artilharia na marcha para o combate, Brigada de Infantaria Mecanizada 

na marcha para o combate”, respeitando as peculiaridades de cada base de dado.  

Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos 

considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não 

localizados na referida pesquisa. 

 

3.3.1.3  Critérios de inclusão: 

Os critérios utilizados para incluir os diversos tipos de textos dentre as fontes 

de consulta deste estudo encontram-se elencados abaixo: 

a. Estudos publicados em português, inglês ou espanhol; 

 b. Estudos publicados a partir de 1984, data de edição do manual de 

campanha Brigadas de Infantaria (C7-30), ainda em vigor; 

 c. Estudos quantitativos e qualitativos que apresentem as principais 

características do material (obuseiro) estudado;  

 d. Estudos da artilharia de campanha na Brigada de Infantaria Mecanizada; 

 e. Estudos que descrevam as características de outros Exércitos com a 

utilização de obuseiro em Brigadas Mecanizadas ou similares; 

 f. Estudos que abordam a marcha para o combate; e 

 g. Estudos que abordam a marcha para o combate na Brigada de Infantaria 

Mecanizada. 

 

3.3.1.4  Critérios de exclusão: 

 

 a. Estudos com desenho de pesquisa pouco definido e explicitado; 

 b. Estudos que não são da artilharia de campanha ou não são da artilharia de 

campanha orgânica de Brigada de Infantaria Mecanizada; 

 c. Falta de reconhecido valor científico; 
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 d. Ausência de metodologia científica para a obtenção de seus resultados e 

conclusões;  

 e. Estudos que abordam manobras defensivas; e 

 f. Estudos publicados antes de 1997 (exclusive), excetuando-se os de cunho 

histórico e os casos específicos abordados nos critérios de inclusão. 

 

3.3.2 Procedimentos metodológicos  

 

 A atividade experimental foi realizada por meio de questionários (conforme os 

APÊNDICES B e D) que teve como objetivo observar o entendimento dos oficiais a 

respeito da utilização do L118 como armamento do GAC orgânico da Bda Inf Mec 

realizando uma M Cmb, bem como entrevistas feitas com militares (Oficial e 

Subtenente) que possuem ampla experiência com o obuseiro em estudo. 

 

3.3.3 Instrumentos  

 

 Um dos instrumentos utilizados foi a Ficha de Coleta de Dados, caracterizada 

por uma sequência de campos organizados de forma lógica e consolidada em uma 

única ficha cujo objetivo foi sistematizar a coleta de dados em livros, manuais, 

artigos, documentos e observações (NEVES e DOMINGUES, 2007). 

 Outro instrumento utilizado foi a observação participante. Participante porque 

o pesquisador esteve participando das atividades desenvolvidas, por meio do GTED 

e das operações militares em que o 26º GAC realizou o tiro real. 

 Por fim, os questionários utilizados como instrumento de pesquisa foram 

elaborados com perguntas fechadas, dimensionando de várias formas a variável 

dependente e independente. As perguntas formuladas tiveram seu foco voltado para 

a obtenção de dados ou parâmetros ligados diretamente aos fatores que 

determinaram qual das hipóteses foi configurada como verdadeira ao término do 

presente estudo, por ocasião da elaboração das conclusões.  

 

3.3.3.1  Questionário destinado aos artilheiros (Apêndice A e B) 

 

 A aplicação do questionário teve por finalidade reunir as opiniões de oficiais 

aperfeiçoados pertencentes à arma de Artilharia que trabalham ou já trabalharam 
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com o L118. 

 Os questionamentos corresponderam, principalmente, aos indicadores das 

dimensões da variável independente. Reunidas as respostas, estas foram tabuladas 

a fim de contribuir com a solução do problema. 

 O questionário foi previamente testado por oficiais intermediários de artilharia, 

com experiência no assunto, a fim de dirimir as dúvidas acerca da clareza e da 

intenção de cada pergunta. 

 A seção introdutória (Apêndice A) visou qualificar o questionado com base em 

suas experiências profissionais. A segunda parte (Apêndice B) levantou os 

questionamentos propriamente ditos. 

 

3.3.3.2  Questionário destinado aos Infantes (Apêndice C e D) 

 

 A aplicação do questionário teve por finalidade reunir os dados médios de 

planejamento da experimentação doutrinária realizada em novembro de 2015, com 

uma SU de um BI Mec. Um dos processos experimentados foi M Cmb e o assalto ao 

objetivo com fuzileiros embarcados. 

Os questionamentos corresponderam, principalmente, aos indicadores das 

dimensões da variável dependente. Reunidas as respostas, estas foram tabuladas a 

fim de contribuir com a solução do problema. 

O questionário foi previamente testado por oficiais intermediários de 

infantaria, com experiência no assunto, a fim de dirimir as dúvidas acerca da clareza 

e da intenção de cada pergunta. 

A seção introdutória (Apêndice C) visou a qualificar o questionado com base 

em suas experiências profissionais. A segunda parte (Apêndice D) levantou os 

questionamentos propriamente ditos. 

 

3.3.3.3  Entrevistas de especialistas 

 

As entrevistas foram realizadas com militares específicos, conhecedores 

notórios do assunto pesquisado, e serviram de complemento aos conceitos 

encontrados na revisão de literatura e nos questionários, bem como puderam 

preencher lacunas existentes na revisão de literatura. O teor das perguntas foi 

relacionado, principalmente, com a variável independente. 
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A entrevista foi do tipo não-estruturada ou despadronizada, por não existir 

rigidez de roteiro, formada com questionamentos que engrandeceram aspectos que 

necessitavam de maiores esclarecimentos (MATTOS, 2005). 

 

3.3.3.4 Dados levantados na Operação M Cmb Setembrino de Carvalho 2016 

(Apendíce E) 

 

Os dados levantados na pesquisa de campo no exercício no terreno serviram 

de complemento aos conceitos encontrados na revisão de literatura, nos 

questionários e nas entrevistas, bem como puderam preencher lacunas existentes 

na revisão de literatura. O teor dos dados foi relacionado com a variável 

independente. 

 

3.3.4  Análise dos dados 

 

 Após serem respondidos, os questionários foram tabulados e analisados de 

modo a se obter um retrato do pensamento predominante dos oficiais do EB sobre 

como se avalia a utilização do L118 no GAC em apoio à Bda Inf Mec na M Cmb, o 

que norteou os resultados da pesquisa. As informações obtidas com a pesquisa 

bibliográfica foram confrontadas com as informações levantadas por meio da 

pesquisa de campo, o que tornou possível a realização de um estudo sobre a 

viabilidade ou não de se utilizar o L118 no GAC orgânico da Bda Inf Mec, realizando 

uma M Cmb. 

Na sequência, realizaram-se correlações, análises conjuntas e triangulação 

entre os resultados obtidos e os dados reunidos com a revisão de literatura, as quais 

permitiram um confronto entre todos esses dados, oportunizando ao autor a 

eliminação de dados incoerentes e discrepantes. 

A triangulação possibilitou a integração metodológica, uma vez que articulou 

métodos quantitativos e qualitativos, ou seja, relacionou a compreensão dos dados 

do questionário e da entrevista com o da revisão de literatura (DUARTE, 2009). 

Diante de tais análises, também foi possível determinar a ocorrência ou não 

de implicação da variável independente sobre a dependente, permitindo a tabulação 

das frequências observadas e esperadas, a fim de se eleger a hipótese verdadeira. 
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Os questionários compostos por perguntas fechadas foram avaliados com a 

escala tipo Likert; e posteriormente tabulados, facilitando a análise quantitativa dos 

dados.   

A escala Likert é uma escala psicométrica muito utilizada em pesquisas 

quantitativas, uma vez que registra o nível de concordância ou discordância de uma 

declaração dada, de 1 (discordo inteiramente) a 5 pontos (concordo totalmente) 

(BZUNECK et al., 2015). 

Para as perguntas do questionário onde não coube o uso da escala tipo 

Likert, foi feita a tabulação e a apresentação dos resultados por meio de tabelas de 

dupla entrada, contabilizando os resultados e definindo as frequências individuais 

(fi), frequências relativas individuais (fri), frequências absolutas (Fi) e frequências 

relativas acumuladas (Fri). 

A análise estatística utilizada foi a frequência e a porcentagem dos resultados. 

A inferência estatística foi baseada em testes não paramétricos, uma vez que estes 

últimos são recomendados para o tratamento estatístico de dados oriundos de 

tabelas com dupla entrada (TRIOLA, 2008). 

O teste de hipótese que foi utilizado para verificar se o número de casos de 

cada categoria de respostas foi significativamente diferente do que seria esperado 

apenas com base no acaso (significância da discrepância entre os resultados 

observados e esperados) foi o teste do qui-quadrado (x²), por ser um instrumento 

para estudo de uma distribuição observada com uma teórica ou de duas 

distribuições observadas (MAROCO, 2014 e BARROS et al., 2005).   

Utilizou-se o programa estatístico SPSS versão 20 para verificação do qui-

quadrado (x²) com os respectivos graus de liberdade (g.l.), para um p < 0,05. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

Neste Capítulo serão apresentados, analisados e discutidos os resultados 

obtidos por meio da revisão de literatura, das pesquisas aplicadas, das entrevistas 

realizadas e da estatística efetuada com as respostas reunidas por meio dos 

questionários aplicados. Estes resultados possibilitarão a conclusão a ser feita no 

Capitulo 5 e referem-se ao objeto formal de estudo e aos seus objetivos gerais e 

específicos, bem como à análise ou rejeição das hipóteses já mencionadas.  

A partir da avaliação das diversas dimensões que envolveram o emprego do 

L118 Light Gun no GAC em apoio de Fogo à Bda Inf Mec, na M Cmb, foi possível 

comparar esse conjunto de dados com a doutrina já testada de outros exércitos e 

com as características do obuseiro L118. Dessa forma, foi possível determinar em 

que magnitude o GAC dotado do referido obuseiro pode ser eficaz no apoio de fogo 

a uma Bda Inf Mec, na M Cmb.   

 

4.1  UTILIZAÇÃO DO OBUSEIRO L118 LIGHT GUN. 

 

 O emprego do obuseiro L118 Light Gun foi analisado de acordo com as 

dimensões: mobilidade estratégica, mobilidade tática, autonomia, segurança, 

amplitude do tiro e tempo de desdobramento. Desta forma, buscou-se determinar as 

dimensões da variável independente que influenciam diretamente no apoio de fogo 

eficaz na M Cmb de uma Bda Inf Mec. 

Paralelo ao emprego do L118 foi estudada a variável dependente que foi o 

apoio de fogo eficaz na M Cmb, sendo analisado com as seguintes dimensões: 

mobilidade estratégica da Inf Mec com os “Guarani”, mobilidade tática, autonomia, 

segurança, necessidade de apoio de fogo e tempo de desdobramento. 

A seguir foi feito um comparativo entre as dimensões equivalentes, para 

verificar qual das hipóteses de estudo foi a resultante.   

 

4.1.1.   Mobilidade estratégica 

 

Para estudar a mobilidade estratégica foram comparados três indicadores das 

duas variáveis de estudo: transportabilidade do L118 e da VBTP MR em 

aeronaves C-130 e KC-390; deslocamento do L118 e da VBTP MR utilizando eixos 
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rodoviários sem transporte auxiliar (prancha); e utilização de eixos rodoviários com 

transporte auxiliar (prancha). 

Dentro da revisão de literatura foi possível identificar que o L118 apresenta 

mobilidade estratégica, em aeronaves, eixos rodoviários sem transporte auxiliar e 

sobre pranchas de transporte, porém a pesquisa de campo foi realizada para 

verificar se esta mobilidade é compatível com a Bda Inf Mec realizando uma M Cmb. 

 

4.1.1.1 Transportabilidade do L118 e da VBTP MR em aeronaves C-130 e KC-390 

 

Quanto à transportabilidade em aeronaves, cada L118 ocupa 2 aeronaves 

uma vez que o conjunto Vtr tratora e obuseiro vão separados, enquanto a VBTP MR 

vai em uma aeronave. Sendo assim, o número de aeronaves empregadas para 

transportar o L118 será o dobro do que se o obuseiro fosse mecanizado e com 

capacidade de ser transportado em aeronaves. Dessa maneira, a utilização do L118 

pelo GAC orgânico de uma Bda Inf Mec poderia atrasar ou dificultar o embarque da 

Bda, uma vez que cada peça ocupa 2 aeronaves (DE PAULA, 2012). 

A VBTP MR pode ser embarcada no KC-390 de forma autônoma, sendo que 

cada aeronave tem capacidade para uma VBTP MR (CAIAFA, 2015). 

Percebe-se, portanto, que o emprego do L118 é compatível com o 

deslocamento estratégico da Bda Inf Mec em aeronaves, apenas serão necessários 

mais 24 aviões para o transporte da Vtr tratora do obuseiro, uma vez que cada peça 

ocupa 2 aeronaves, uma para a Vtr Tratora e outra para o L118.  

 

4.1.1.2  Deslocamento do L118 e da VBTP MR em rodovias sem auxílio de prancha 

 

Esta dimensão é importante devido ao fato da Bda Inf Mec ser uma FAE e, 

por sua vez, pode ser empregada em uma M Cmb na sua faixa de fronteira sem 

deslocamentos aéreos. Assim, o GAC orgânico da Bda deve apresentar velocidade 

compatível com a referida Bda para poder acompanhá-la em Rodovias. 

A fim de coletar informações acerca da dimensão mobilidade estratégica com 

o emprego do L118, o questionário aplicado aos artilheiros indagou sobre a 

mobilidade estratégica em deslocamentos rodoviários sem auxílio de pranchas. 

Assim, buscou-se dados concretos a respeito da referida dimensão a partir da 

velocidade que, na prática, o obuseiro desenvolve nas Rodovias Federais e 
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Estaduais. 

O manual apresenta 75 km/h como velocidade de deslocamentos em 

Rodovias para o L118, mas a pesquisa de campo comprovou que na prática não é 

possível desenvolver essa velocidade. De fato, a velocidade exercida nos 

deslocamentos rodoviários pelo L118 é entre 50 e 60 km/h. 

A utilização de eixos rodoviários sem transporte auxiliar (prancha) é um fator 

relevante da mobilidade estratégica, uma vez que a velocidade de deslocamento em 

Rodovias do L118, na prática, é de 50 km/h a 60 Km/h e da VBTP MR é de 

100 Km/h. Tal fato apresenta uma limitação ao GAC dotado de L118 em desenvolver 

a mesma velocidade que a Bda Inf Mec em deslocamentos rodoviários, na M Cmb 

em rodovias. 

A Tabela 1 expõe a opinião dos pesquisados em relação à que velocidade, na 

prática, um GAC dotado de obuseiro L118 se desloca em rodovias federais ou 

estaduais: 

 

Tabela 1 - Velocidade do L118 em rodovias 

Velocidade L118 em rodovias fi Fi fri Fri 

menor que 30 Km/h 0 0 0,00 0,00 

30 Km/h 0 0 0,00 0,00 

40 Km/h 1 1 0,02 0,02 

50 Km/h 19 20 0,47 0,49 

60 Km/h 14 34 0,34 0,83 

70 Km/h 4 38 0,10 0,93 

80 Km/h 3 41 0,07 1,00 

superior a 80 Km/h 0 41 0,00  

Σ= 41 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se por meio da observação da fri, na tabela 1, que para 47% do 

efetivo pesquisado, a velocidade de deslocamentos em rodovias é de 50 km/h e 

para 34% é de 60 km/h. Somando os dois percentuais, conclui-se que para 81% dos 

pesquisados a velocidade de deslocamento em rodovias será de 50 a 60 km/h. 

O entrevistado B também ratificou esta velocidade de 40 a 60 km/h nas 

rodovias federais ou estaduais.  
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Entrevistado 
Velocidade do L118 em rodovias federais ou 

estaduais 
Especialidade 

B “[...] de 40 a 60 Km/h nas rodovias e Br [...]” 

Subtenente 
com vários 

anos de 
experiência 
com o L118 

Quadro  6 - Entrevista não-estruturada com S Ten com vasta experiência no L118 
 

Fonte: Entrevistado. 

 

De modo a contribuir com as pesquisas realizadas, apresentou-se o dado da 

Operação Setembrino de Carvalho 2016, quando foi constatado que a Bia O se 

deslocou em rodovias federais e estaduais com uma velocidade média de 60 Km/h. 

O Gráfico 2 ilustra a opinião dos pesquisados quanto à velocidade que, na 

prática, um GAC dotado de obuseiro L118 se desloca em rodovias federais ou 

estaduais:  

 

 
Gráfico 2 - Velocidade de deslocamento do L118 nas rodovias federais e estaduais 
 
Fonte: O autor 
 

Foi realizado o teste estatístico qui-quadrado (x²) com sete graus de 

liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-quadrado, conclui-se que 

x²calc < x²crit, (4,31 < 14,07), revelando que não há diferença significativa entre o 

esperado e o obtido.  

Percebe-se que a velocidade média do obuseiro em rodovias é menor que a 

da VBTP MR, uma vez que o Guarani desloca-se em rodovias à 100 Km/h, segundo 
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o manual da referida Vtr. 

 

4.1.1.3  Deslocamento do L118 e da VBTP MR em rodovias com auxílio de prancha 

 

Esse indicador não apresenta grandes variações uma vez que, depois de 

embarcado, a velocidade da prancha será basicamente a mesma para o L118 e a 

VBTP MR. A diferença é no tempo de embarque do L118 em relação à VBTP MR e 

na logística envolvida, devido ao fato de o L118 não ter autonomia para subir na 

prancha, precisando ser içado ou necessitando uma rampa auxiliar. 

O estudo mostrou que o tempo médio para colocar um L118 na prancha é de 

40 minutos com a tropa adestrada. Tal fato pode ser comprovado com as entrevistas 

dos especialistas A e B.  

 

 

Entrevistado Tempo de embarque na prancha L118 Especialidade 

A 
“[...]Obuseiro enfitado em condições de segurança 
para iniciar o deslocamento, o mais rápido foi de 40 

a 45 minutos[...]” 

Cap com 8 
anos de 

experiência 
no L118 

B “[...] atrelado sobre uma prancha em torno de 40 
minutos [...]” 

--- 

Quadro  7 - Entrevista semi-estruturada com S Ten e o Cap com vasta experiência no L118 

Fonte: Entrevistados. 

 

Para o indicador utilização de eixos rodoviários com transporte auxiliar 

(prancha) na dimensão mobilidade estratégica, foi realizada a pesquisa de campo 

junto aos especialistas da Inf Mec e constatou-se, por meio da observação da fri na 

tabela 2, que para 71% do efetivo pesquisado, o tempo de embarque22 da VBTP MR 

está entre 10 e 30 minutos.   

A Tabela 2 expõe a opinião dos pesquisados em relação ao tempo de 

embarque da VBTP MR: 

                                                                 
22

 Embarque foi considerado como sendo o tempo total, ou seja, desde o início da subida na prancha 
até a Vtr estar ancorada (amarrada ou fixa) pronta para o início do deslocamento da prancha. 
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Tabela 2 - Tempo de embarque da VBTP MR 

Tempo de embarque VBTP MR fi Fi fri Fri 

3 minutos 0 0 0,00 0,00 

5 minutos 0 0 0,00 0,00 

10 minutos 1 1 0,07 0,07 

15 minutos 4 5 0,29 0,36 

20 minutos 1 6 0,07 0,43 

25 minutos 1 7 0,07 0,50 

30 minutos 3 10 0,21 0,71 

superior a 30 minutos 4 14 0,29 1,00 

Σ= 14 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Percebe-se que o L118 demora de 10 a 25 minutos a mais para ser 

embarcado do que a VBTP MR, fato este importante para fins de planejamento.  

Cabe salientar que o tempo de embarque da VBTP MR é menor do que o 

tempo de embarque do L118 no deslocamento com auxílio de prancha de 

transporte.  

O Gráfico 3 ilustra a opinião dos pesquisados quanto ao tempo de embarque 

da VBTP MR: 

 

 
Gráfico 3 - Tempo de embarque da VBTP MR 
 
Fonte: O autor 

  

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²) com dois graus de liberdade. 
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Comparando-se as duas variáveis qui-quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, 

(0,42 < 3,84), revelando que não há diferença significativa entre o esperado e o 

obtido. 

 

4.1.1.4 Implicações Quanto a Mobilidade Estratégica 

 

Após o estudo dos indicadores da dimensão mobilidade estratégica chegou-

se em algumas implicações que o emprego do L118 trará para a Art Cmp da 

Bda Inf Mec na M Cmb, na referida dimensão. 

A primeira implicação é quanto à transportabilidade do L118 e da VBTP MR 

em aeronaves C-130 e KC-390. Cada aeronave tem a capacidade de transportar 

uma VBTP MR e esta tem forma autônoma de embarque na referida aeronave, 

enquanto que o L118 não tem forma autônoma de embarque e exige uma aeronave 

para o obuseiro e outra para a Vtr tratora. Assim, o L118 é compatível com o 

deslocamento estratégico da Bda, no entanto, serão necessários mais aviões, sendo 

necessária uma atenção logística ao planejar o quantitativo de aeronaves. 

O deslocamento do L118 e da VBTP MR em rodovias sem auxílio de prancha 

já apresenta uma limitação acentuada para o L118. O obuseiro não tem condições 

de acompanhar a VBTP MR, uma vez que ela se desloca em rodovias a 100 km/h. A 

velocidade de deslocamento difere em mais de 25 km/h entre a tropa de manobra 

mecanizada e o GAC autorebocado.  

A pesquisa de campo revelou uma velocidade de deslocamento entre 

50 e 60 Km/h. Assim, em uma hora de deslocamento o GAC vai ficar em média 

40 Km atrasado em relação a Bda Inf Mec. 

A última implicação referente à mobilidade estratégica é quanto ao 

deslocamento do L118 e da VBTP MR em rodovias com auxílio de prancha. Devido 

ao fato do içamento do L118 ou uso de uma rampa auxiliar para o obuseiro acessar 

a prancha, o L118 demora de 10 a 25 minutos a mais para ser embarcado do que a 

VBTP MR. Este fato é importante para fins de planejamento referente ao início do 

deslocamento e tempo necessário para se deslocar, mas não compromete o 

deslocamento estratégico.   
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4.1.2  Mobilidade Tática 

 

A dimensão mobilidade tática é uma das mais importantes do presente estudo 

para a análise das hipóteses em discussão. Esta dimensão apresentou como 

indicadores a velocidade de progressão através campo e em estradas tanto do L118 

como da VBTP MR, além do vau dos referidos materiais, para a realização de uma 

comparação entre o obuseiro e a VBTP MR em deslocamentos através campo e em 

estradas. 

Para fazer esta comparação entre o obuseiro e a VBTP MR foram 

consultados os especialistas que trabalham com a Vtr Guarani para verificar as 

possibilidades nas quais a referida Vtr desenvolve a maior velocidade. Tal 

levantamento foi feito partindo-se da seguinte premissa: se o obuseiro conseguir 

acompanhar a Vtr da arma de manobra quando esta desenvolve a maior velocidade, 

significa que nas outras situações conseguirá acompanhar também. 

Os especialistas afirmam que a maior velocidade desenvolvida pela Vtr 

Guarani através campo e em estradas é na situação sem a presença do inimigo e 

desescotilhada.  

O questionário destinado aos militares de infantaria levantou as velocidades 

desenvolvidas pela VBTP MR nas diversas situações através campo e em estradas. 

O questionário destinado aos militares artilheiros que trabalham ou já 

trabalharam com o L118, levantou as velocidades do referido obuseiro nas diversas 

situações através campo e em estradas.  

 

4.1.2.1 Velocidade Através Campo no Período Diurno 

 

Foram consultados os especialistas quanto a velocidade de progressão 

através campo no período diurno do L118 e da VBTP MR para promover uma 

melhor discussão da mobilidade tática.  

A Tabela 3 expõe a opinião dos especialistas artilheiros em relação à 

velocidade de deslocamento do L118 através campo no perído diurno: 
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Tabela 3 - Velocidade de deslocamento através campo no período diurno do L118 

Velocidade através campo período diurno L118 fi Fi fri Fri 

inferior à 5 Km/h 0 0 0,00 0,00 

5 Km/h 20 20 0,49 0,49 

10 Km/h 4 24 0,10 0,59 

15 Km/h 8 32 0,20 0,79 

20 Km/h 7 39 0,17 0,96 

superior à 25 Km/h 2 41 0,04 1,00 

Σ= 41 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 79% dos especialistas 

artilheiros afirmam que a velocidade de deslocamento através campo no período 

diurno do L118 é de 15 km/h ou inferior. Cabe salientar que 59% afirmam ser até 

10 km/h e metade dos pesquisados afirmam ser 5 km/h. 

Corroborando com os resultados acima, pode-se observar as entrevistas dos 

militares A e B.  

Entrevistado Velocidade através campo no período diurno L118 

A “[...] através campo seja diurno ou noturno máximo 5 Km/h [...]” 

B “[...] bem limitado através campo, nas operações que eu participei 
máximo 10 Km/h [...]” 

Quadro 8 - Entrevista semi-estruturada com S Ten e o Cap com vasta experiência no L118 
 

Fonte: Entrevistados 
 

Na operação Setembrino de Carvalho, foi observado que a SU se deslocou 

com uma velocidade média de 10 Km/h através campo no período diurno. 

Ao observar a tabela 4, que expõe a opinião dos especialistas da Inf Mec em 

relação à velocidade de deslocamento da VBTP MR através campo no período 

diurno, percebe-se que a velocidade da VBTP MR é maior. 

A Tabela 4 expõe a opinião dos especialistas da Inf Mec em relação à 

velocidade de deslocamento da VBTP MR através campo no período diurno: 
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Tabela 4 - Velocidade de deslocamento através campo no período diurno da VBTP MR 

Velocidade através campo período diurno VBTP  fi Fi fri Fri 

10 km/h 0 0 0,00 0,00 

15 km/h 0 0 0,00 0,00 

20 km/h 2 2 0,14 0,14 

25 km/h 1 3 0,07 0,21 

30 km/h 3 6 0,21 0,42 

35 km/h 2 8 0,14 0,56 

40 Km/h 4 12 0,30 0,86 

superior à 45 Km/h 2 14 0,14 1,00 

Não sei dizer 0 14 0,00 1,00 

Σ= 14 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 86% dos especialistas da 

Inf Mec relatam que a velocidade de deslocamento através campo no período diurno 

da VBTP MR está acima de 25 km/h.  

O gráfico 4 ilustra uma comparação entre as velocidades do L118 e da 

VBTP MR através campo no período diurno: 

 

 
Gráfico 4 - Velocidade através campo no período diurno do L118 e da VBTP MR 

Fonte: O autor 

 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

artilharia, com cinco graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-
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quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (4,05 < 11,07), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

Inf Mec, com oito graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (4,17 < 15,51), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Ao observar o gráfico 4 verifica-se que 79% dos pesquisados da artilharia 

relatam a velocidade do L118 através campo no período diurno em até 15 km/h, 

sendo que basicamente 50% afirmam ser apenas 5 km/h. Verifica-se, também, que 

100% dos especialistas da Inf Mec relatam que a VBTP MR trafega através campo 

no perído diurno acima de 15 km/h. 

 

4.1.2.2 Velocidade Através Campo no Período Noturno  

 

Foi verificada a velocidade de deslocamento do L118 e da VBTP MR através 

campo no perído noturno para dar uma melhor sustentação na dimensão mobilidade 

tática. 

A Tabela 5 expõe a opinião dos especialistas artilheiros em relação à 

velocidade de deslocamento do L118 através campo no perído noturno:  

 

Tabela 5 - Velocidade através campo no período noturno do L118 

Velocidade através campo período noturno L118 fi Fi fri Fri 

inferior à 5 Km/h 21 21 0,51 0,51 

5 Km/h 8 29 0,20 0,71 

10 Km/h 6 35 0,15 0,86 

15 Km/h 4 39 0,10 0,96 

20 Km/h 2 41 0,04 1,00 

superior à 25 Km/h 0 41 0,00 1,00 

Σ= 41 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 86% dos especialistas 

artilheiros afirmam que a velocidade de deslocamento através campo no período 

noturno do L118 é de 10 km/h ou inferior. Cabe salientar que 71% afirmam ser até 

5 km/h ou inferior, e metade dos pesquisados afirmam ser inferior a 5 km/h. 
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Corroborando com os resultados acima, pode-se observar as entrevistas dos 

militares A e B.  

 

Entrevistado Velocidade através campo no período noturno do L118 

A “[...]através campo seja diurno ou noturno máximo 5 Km/h [...]” 

B “[...] bem limitado através campo, à noite cai para 5 Km/h [...]” 

Quadro 9 - Entrevista semi-estruturada com S Ten e o Cap com vasta experiência no L118 
 

Fonte: Entrevistados 
 

Na operação Setembrino de Carvalho, foi observado que a SU se deslocou 

com uma velocidade média de 5 Km/h através campo no período noturno. 

A Tabela 6 expõe a opinião dos especialistas da Inf Mec em relação à 

velocidade de deslocamento da VBTP MR através campo no período noturno: 

 

Tabela 6 - Velocidade de deslocamento através campo no período noturno da VBTP MR 

Velocidade através campo período noturno VBTP fi Fi fri Fri 

5 km/h 0 0 0,00 0,00 

10 km/h 3 3 0,21 0,21 

15 km/h 3 6 0,21 0,42 

20 km/h 5 11 0,36 0,78 

25 km/h 1 12 0,07 0,85 

Superior à 30 km/h 2 14 0,15 1,00 

Não sei dizer 0 14 0,00 0,00 

Σ= 14 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 79% dos especialistas da 

Inf Mec relatam que a velocidade de deslocamento através campo no período 

noturno da VBTP MR é de 15 km/h ou mais. 

Ao observar a tabela 6, que expõe a opinião dos especialistas da Inf Mec em 

relação à velocidade de deslocamento da VBTP MR através campo no período 

noturno, percebe-se que a velocidade média da VBTP MR é maior. 

O gráfico 5 ilustra uma comparação entre as velocidades do L118 e da 

VBTP MR através campo no período noturno: 
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Gráfico 5 - Velocidade através campo no período noturno do L118 e da VBTP MR 
 
Fonte: O autor 
 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

artilharia, com cinco graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (1,04 < 11,07), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

Inf Mec, com seis graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (1,75 < 12,60), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Ao observar o gráfico 5, verifica-se que 86% dos pesquisados da artilharia 

relatam que a velocidade do L118 através campo no período noturno é de 10 km/h 

ou inferior, e 51% afirmam ser inferior à 5 km/h. Verifica-se, também, que 100% dos 

especialista da Inf Mec relatam que a VBTP MR trafega através campo no período 

noturno acima de 10 km/h e 79% afirmam ser a velocidade acima de 15 Km/h. 

 

4.1.2.3 Velocidade em Estrada no Período Diurno  

 

Foi feito o estudo da velocidade de deslocamento do L118 e da VBTP MR em 

estrada no período diurno para melhor analisar a dimensão mobilidade tática.  

A Tabela 7 expõe a opinião dos especialistas artilheiros em relação à 

velocidade de deslocamento do L118 em estrada no período diurno:  
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Tabela 7 - Velocidade em estrada no período diurno do L118 

Velocidade em estrada período diurno L118 fi Fi fri Fri 

20 Km/h 20 20 0,49 0,49 

25 Km/h 0 20 0,00 0,49 

30 Km/h 5 25 0,12 0,61 

35 Km/h 3 28 0,07 0,68 

40 Km/h 11 39 0,27 0,95 

Superior à 40 Km/h 2 41 0,05 1,00 

Σ= 41 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 68% dos especialistas 

artilheiros afirmam que a velocidade de deslocamento em estradas no período 

diurno do L118 é 35 km/h ou inferior. Cabe salientar que 49% afirmam ser 20 km/h. 

Entretanto, 27% afirmam que o L118 trafega a 40 km/h. Com base nas entrevistas, 

percebe-se que há uma relevância maior da informação que traz a velocidade média 

mais para baixo. Outro dado importante para trazer a média da velocidade para uma 

média mais baixa foi a M Cmb realizada na Operação Setembrino de Carvalho 2016. 

Corroborando os resultados acima, que relataram uma velocidade média mais 

baixa, pode-se observar as entrevistas dos militares A e B.  

Entrevistado Velocidade em estradas no período diurno L118 

A 

“[...] em estradas oscila entre 20 a 30 e se as condições 
climáticas estiver chuvosa 15 Km/h ... se chover um pouco mais 

atola...é muito limitada por ser uma Vtr 4x4... choveu não 
anda...na Borman 2015 a Vtr não subia uma rampa simples [...]” 

B 
“[...] o rodado do obuseiro não acompanha o rodado da Vtr, esse 

é um outro problema que limita bastante o deslocamento em 
estradas... a velocidade vai até 20 Km/h  [...]” 

Quadro  10 - Entrevista semi-estruturada com S Ten e o Cap com vasta experiência no L118 
 

Fonte: Entrevistados 

 

O dado levantado na Operação Setembrino de Carvalho 2016 corrobora os 

resultados das entrevistas e mantém uma média mais baixa da velocidade do L118 

em estradas no período diurno. O Cmt da Bia O afirmou que sua SU se deslocou 

com uma velocidade média de 25 Km/h em estradas no período diurno. 

A Tabela 8 expõe a opinião dos especialistas da Inf Mec em relação à 

velocidade de deslocamento da VBTP MR em estradas no período diurno: 
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Tabela 8 - Velocidade em estrada no período diurno da VBTP MR 

Velocidade em estrada período diurno VBTP MR fi Fi fri Fri 

10 km/h 0 0 0,00 0,00 

15 km/h 1 1 0,07 0,07 

20 km/h 0 1 0,00 0,07 

25 m/h 0 1 0,00 0,07 

30 km/h 0 1 0,00 0,07 

35 km/h 1 2 0,07 0,14 

40 Km/h 2 4 0,14 0,28 

45 Km/h 1 5 0,07 0,35 

superior à 50 Km/h 9 14 0,65 1,00 

Não sei dizer 0 14 0,00 1,00 

Σ= 14 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 72% dos especialistas da 

Inf Mec relatam que a velocidade de deslocamento em estrada no período diurno da 

VBTP MR está igual ou acima de 45 km/h. Cabe salientar que 65% afirmam ser 

superior a 50 Km/h. 

Ao observar a tabela 8 que expõe a opinião dos especialistas da Inf Mec em 

relação à velocidade de deslocamento da VBTP MR em estradas no período diurno, 

percebe-se que a velocidade da VBTP MR é maior. 

O gráfico 6 ilustra uma comparação entre as velocidades do L118 e da 

VBTP MR em estrada no período diurno: 

 
Gráfico 6 - Velocidade em estrada no período diurno do L118 e da VBTP MR 
Fonte: O autor 
 



 

 

 

92 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

artilharia, com oito graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (5,29 < 15,50), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

Inf Mec, com nove graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (0,60 < 16,92), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Constatou-se que a velocidade média do L118 é inferior ao da VBTP MR em 

um deslocamento diurno em estradas.    

 

4.1.2.4 Velocidade em Estrada no Período Noturno  

 

A dimensão mobilidade tática foi estudada com o indicador velocidade do 

L118 e da VBTP MR em estradas no período noturno para fazer um comparativo das 

velocidades e verificar a possibilidade ou não do GAC acompanhar a Bda Inf Mec.  

A Tabela 9 expõe a opinião dos especialistas artilheiros em relação à 

velocidade de deslocamento do L118 em estradas no período noturno:  

Tabela 9 - Velocidade em estrada no período noturno do L118 

Velocidade em estrada período noturno L118 fi Fi fri Fri 

Inferior à 5 Km/h 1 1 0,02 0,02 

5 Km/h 1 2 0,02 0,04 

10 Km/h 12 14 0,30 0,34 

15 Km/h 10 24 0,25 0,59 

20 Km/h 7 31 0,17 0,76 

25 Km/h 3 34 0,08 0,84 

30 Km/h 6 40 0,14 0,98 

superior à 35 Km/h 1 41 0,02 1,00 

Σ= 41 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 76% dos especialistas 

artilheiros afirmam que a velocidade de deslocamento em estrada no período 

noturno do L118 é 20 km/h ou inferior. Cabe salientar que 59% afirmam ser 15 km/h 

ou abaixo disto. 
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Corroborando os resultados acima, pode-se observar as entrevistas dos 

militares A e B. 

 

Entrevistado Velocidade em estrada no período noturno do L118 

A 
“[...] noite vai reduzir bastante... a Vtr é bem limitada a Vtr vai 
parar diversas vezes devido a falta de recursos, não passa de 

5 Km/h – 10 Km/h [...]” 

B 

“[...] o rodado dele não acompanha o rodado da Vtr, esse é um 
outro problema que limita bastante o deslocamento em 

estradas... a velocidade à noite vai ser de uns 10 Km/h podendo 
cair para 5 Km/h [...]” 

Quadro  11 - Entrevista semi-estruturada com S Ten e o Cap com vasta experiência no L118 
 

Fonte: Entrevistados 
 

Ao observar a tabela 10, que expõe a opinião dos especialistas da Inf Mec em 

relação à velocidade de deslocamento da VBTP MR em estradas no período 

noturno, percebe-se que a velocidade da VBTP MR é maior. 

A Tabela 10 expõe a opinião dos especialistas da Inf Mec em relação à 

velocidade de deslocamento da VBTP MR em estradas no período noturno: 

Tabela 10 - Velocidade em estrada no período noturno da VBTP MR 

Velocidade em estrada no período noturno VBTP  fi Fi fri Fri 

5 Km/h 0 0 0,00 0,00 

10 km/h 0 0 0,00 0,00 

15 km/h 1 1 0,07 0,07 

20 km/h 1 2 0,07 0,14 

25 km/h 0 2 0,00 0,14 

30 km/h 2 4 0,14 0,28 

35 km/h 1 5 0,07 0,35 

40 Km/h 3 8 0,22 0,57 

superior à 45 Km/h 6 14 0,43 1,00 

Não sei dizer 0 14 0,00 1,00 

Σ= 14 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 72% dos especialistas da 

Inf Mec relatam que a velocidade de deslocamento em estrada no período noturno 

da VBTP MR está igual ou acima de 35 km/h. Cabe salientar que 43% afirmam ser 

superior a 45 Km/h. 
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O gráfico 7 ilustra uma comparação entre as velocidades do L118 e da 

VBTP MR em estrada no período noturno: 

 

 
Gráfico 7 - Velocidade em estrada no período noturno do L118 e da VBTP MR 
 
Fonte: O autor 

 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

artilharia, com sete graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (1,69 < 14,07), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

Inf Mec, com nove graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (0,64 < 16,92), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Constatou-se que a velocidade média do L118 é inferior ao da VBTP MR em 

um deslocamento noturno em estradas.    

 

4.1.2.5 Velocidade Através Campo 

 

A fim de coletar informações acerca da dimensão velocidade através campo 

de forma global do L118 e da VBTP MR, o questionário aplicado aos artilheiros 

indagou sobre a mobilidade tática em progressões através campo com a finalidade 

de buscar dados a respeito da percepção dos especialistas artilheiros em relação à 

mobilidade tática do L118 e da Bda Inf Mec. 
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A Tabela 11 expõe a opinião dos especialistas artilheiros em relação à 

mobilidade tática do L118 no que condiz às tropas de infantaria mecanizadas: 

 

Tabela 11 - Mobilidade Tática do L118 em relação a Bda Inf Mec 

GAC dotado de L118 não acompanha a 
Bda Inf Mec, fazendo com que o GAC atrase as 

ações da Bda ou até mesmo faça com que a Bda 
espere o GAC 

fi Fi fri Fri 

concordo plenamente 16 16 0,40 0,40 

concordo 16 32 0,40 0,80 

nem corcordo nem discordo 1 33 0,02 0,82 

discordo 7 40 0,16 0,98 

discordo plenamente 1 41 0,02 1,00 

Σ= 41 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, através da observação da fri, que 80% dos especialistas 

artilheiros ratificam que não é possível o GAC dotado do obuseiro L118 manter a 

mesma velocidade da Bda que é sobre rodas, fazendo com que o GAC atrase as 

ações da Bda ou até mesmo faça com que a Bda espere o GAC.  

O Gráfico 8 ilustra a opinião dos pesquisados quanto à assertiva de que o 

GAC, por ser autorebocado, não vai conseguir manter a mesma velocidade da Bda 

que é sobre rodas, fazendo com que o GAC atrase as ações da Bda ou até mesmo 

faça com que a Bda espere o GAC: 

 

 
Gráfico 8 - Mobilidade tática do GAC dotado de L118 em relação à Bda Inf Mec 
 
Fonte: O autor 
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Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²) com quatro graus de 

liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-quadrado, conclui-se que 

x²calc < x²crit, (0,92 < 9,49), revelando que não há diferença significativa entre o 

esperado e o obtido. 

 

4.1.2.6 Estudo do Vau 

 

Para encerrar a dimensão mobilidade tática foi estudada a capacidade de 

transpor um vau do L118 e da VBTP MR, para saber se o GAC tem ou não a 

capacidade de transpor um vau compatível com o da Bda Inf Mec. De acordo com o 

manual, a capacidade de transpor um vau do L118 é de 0,60 metros (BRASIL, 

2013). 

A VBTP MR apresenta uma vantagem muito grande em relação ao L118, uma 

vez que ela não possui capacidade de transpor um vau e sim trafega no meio 

líquido, é anfíbia, apresenta capacidade de trafegar a uma velocidade de 9 km/h 

(Muller 2009, p.59; Brasil 2011, p. 18). 

Corroborando com a revisão de literatura a respeito do vau, pode-se observar 

as entrevistas dos militares A e B especialistas no L118. 

 

Entrevistado Capacidade de transpor um vau do L118 

A 

“[...] vau especificamente dito não presenciei porque o obuseiro não teria 
condições de passar, assim a engenharia montou uma ponte, ao transpor a 
ponte que teria uns 80 cm de altura em relação ao solo com uma rampa que 
deveria ter ângulo de ataque de 45º a 60º a conteira do obuseiro agarrou, 
batendo no assoalho da ponte, vindo a levantar o assoalho, então tínhamos 
que passar uma peça de cada vez a braço, desatrelar da Vtr, puxar o 
obuseiro a braço. Primeiro passava a Vtr e depois o obuseiro. O tempo de 
transposição foi mais de 1 h para passar uma Bia O a 4 peças...o rio tinha 3 
metros de uma margem a outra [...]” 

B 

“[...] a altura do obuseiro que compreende o meio da roda tem em torno de 
40 cm a 50 cm o que faz com que o pneu afunde e o obuseiro sente o eixo 
com o berço arrastando no chão, ou seja, um vau limitado em 50 cm no 
máximo[...]” 

Quadro 12 - Entrevista semi-estruturada com S Ten e o Cap com vasta experiência no L118 
 

Fonte: Entrevistados 
 

Os presentes indicadores tiveram como objetivo verificar qual a mobilidade 

tática do L118 e da VBTP MR. A revisão de literatura aponta que o referido obuseiro 

apresenta mobilidade tática, porém, a pesquisa de campo comprova que tal 

mobilidade é inferior se comparada com a mobilidade tática da Bda Inf Mec. 
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4.1.2.7 Implicações Quanto a Mobilidade Tática 

 

As implicações referentes à mobilidade tática tornam o GAC dotado do L118 

incapaz de prestar um Ap F eficaz à Bda Inf Mec, na M Cmb. A primeira implicação é 

quanto à velocidade através campo no período diurno do L118 e da VBTP MR. O 

L118 não consegue acompanhar a VBTP MR através campo no período diurno uma 

vez que as velocidades diferem em até 20 Km/h.  

Nesse sentido, apresenta-se a velocidade através campo no período noturno 

que também difere em 20 Km/h, fazendo com que o GAC não acompanhe a tropa 

mecanizada. 

A velocidade em estradas no período diurno implica restrições ao GAC dotado 

do L118, fazendo com que não consiga acompanhar a tropa dotada da VBTP MR 

em um deslocamento diurno em estradas, uma vez que as velocidades podem diferir 

em até 30 Km/h. Desta forma, o GAC não poderia acompanhar a M Cmb em 

estradas no período diurno. Assim, em uma hora de deslocamento, o GAC pode 

ficar até 30 Km atrás da tropa Mec. 

Cabe salientar que a locomoção da força de cobertura, na M Cmb, desloca-se 

à frente do grosso, a uma distância variável e apresenta como um dos elementos 

básicos de acompanhamento uma Bia O do GAC orgânico da Bda. Dessa forma, 

essa Bia O não teria condições de acompanhar a força de cobertura. 

Nesse sentido, o GAC não teria condições de acompanhar o grosso no 

movimento da Bda, principalmente devido ao quadro tático, que é de uma operação 

de muito movimento, em que a rapidez e o avanço contínuo da Bda constituem 

fatores de êxito para a operação e o GAC deve ser capaz de realizar mudanças 

rápidas de posições para acompanhar a Bda. 

Outra implicação é quanto à velocidade em estrada no período noturno. Não é 

possível em estrada no período noturno o GAC dotado do L118 acompanhar a tropa 

mecanizada dotada da VBTP MR, uma vez que as velocidades podem diferir em até 

35 Km/h. Desta forma, o GAC não poderia acompanhar a M Cmb em estrada no 

período noturno, uma vez que em uma hora de deslocamento o GAC estaria até 

35 Km atrás da tropa Mec.  

Com estas limitações de velocidade de deslocamento do GAC, cabe salientar, 

também, que mesmo existindo um número suficiente de rocadas entre os eixos de 

progressão na M Cmb, o GAC não poderá progredir por um só deles uma vez que 
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não tem condições de deslocar uma fração de artilharia para apoiar o outro eixo, se 

necessário. Portanto, não permite a possibilidade do chamado risco calculado.  

Finalizando as implicações da mobilidade tática, apresentou-se a capacidade 

de transpor um vau. O GAC mostra-se com uma limitação muito grande quando 

comparado com a Bda Inf Mec, podendo ocasionar assim, o retardo na M Cmb ou 

fazer com que Inf Mec siga sem o apoio de F da Art. A capacidade de transpor um 

vau do L118 no manual consta em 60 cm, porém o estudo apresentou como dado 

prático dos especialistas 50 cm, enquanto a VBTP MR trafega na água a 9Km/h, ou 

seja, é anfíbia.  

Percebe-se que na dimensão mobilidade tática, o GAC não tem condições de 

prestar um apoio de fogo eficaz a Bda Inf Mec, uma vez que todas as velocidades de 

deslocamentos através campo e em estradas, o GAC apresentou uma menor 

velocidade em até 35 KM/h e, por fim, na passagem de vau, o GAC apresenta-se 

também com uma limitação muito grande quando comparado com a Bda Inf Mec.  

 

4.1.3   Autonomia 

 

A fim de coletar informações acerca da dimensão autonomia tanto quanto a 

utilização do L118 quanto ao apoio de fogo eficaz na M Cmb, o questionário aplicado 

indagava aos militares dos BI Mec sobre qual é a autonomia da VBTP MR a fim de 

comparar com a autonomia da Vtr tratora do L118. 

A autonomia da Vtr tratora do L118 foi levantada por meio da pesquisa 

documental e das entrevistas com especialistas do 26º GAC. Tal autonomia foi de 

600 Km em média. Cabe ressaltar que essa autonomia foi baseada em 

deslocamentos através campo, em estradas e rodovias da Vtr 1418 Mercedes Benz 

(Vtr tratora do L118). 

Corroborando a revisão de literatura a respeito da autonomia da Vtr tratora do 

L118, pode-se observar a entrevista do militar A, especialista no L118. 

 

Entrevistado Autonomia da Vtr tratora do L118 

A “[...] autonomia da 1418 gira em torno de 600 Km[...]” 

Quadro  13 - Entrevista semi-estruturada com um Cap com vasta experiência no L118 
 

Fonte: Entrevistado 
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Na Operação Setembrino de Carvalho, as Vtr tratora do L118 tiveram uma 

autonomia média de 600 Km, corroborando o manual e a pesquisa de campo. 

A Tabela 12 expõe a opinião dos especialistas da Inf Mec em relação à 

autonomia da VBTP MR: 

 

Tabela 12 - Autonomia da VBTP MR 

Autonomia da VBTP MR fi Fi fri Fri 

200 Km 2 2 0,14 0,14 

300 km 5 7 0,36 0,50 

400 Km 5 12 0,36 0,86 

500 Km 1 13 0,07 0,93 

600 Km 1 14 0,07 1,00 

Superior à 600 Km 0 14 0,00 1,00 

Σ= 14 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 86% dos especialistas da 

Inf Mec relatam que a autonomia da VBTP MR é igual a 400 Km ou inferior. 

O Gráfico 9 apresenta o resultado da autonomia da VBTP MR: 

 

 
Gráfico 9 - Autonomia da VBTP MR 
 
Fonte: O autor 
 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²) com cinco graus de liberdade. 

Comparando-se as duas variáveis qui-quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, 
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(5,45 < 11,07), revelando que não há diferença significativa entre o esperado e o 

obtido. 

O estudo apresentou que a autonomia da VBTP MR ficou, na prática, abaixo 

da autonomia prevista na revisão de literatura e diferente da Vtr tratora do L118. No 

quesito autonomia, o L118 tem plenas condições de apoiar a Bda. Um fato que deve 

ser registrado para fins de planejamento é que, em deslocamentos da Bda Inf Mec 

rodoviários, em estradas ou através campo, deve-se prever um abastecimento 

diferenciado, uma vez que o GAC orgânico apresenta uma maior autonomia do que 

as VBTP MR da referida Bda. 

 

4.1.3.1 Implicações Quanto a Autonomia 

 

As implicações nessa esfera foram positivas para o GAC dotado do L118, 

pois o Grupo tem plenas condições de apoiar a Bda. A única observação é a 

previsão de abastecimentos diferenciados, uma vez que o GAC orgânico apresenta 

maior autonomia do que as VBTP MR, ocasionando um abastecimento diferenciado 

para o GAC e as VBTP MR da Bda Inf Mec. 

 

4.1.4  Segurança 

 

A fim de coletar informações acerca da dimensão segurança, o questionário 

aplicado aos artilheiros e aos Infantes da Bda inf Mec, efetuou perguntas que 

indagavam aos militares sobre a segurança tanto quanto a utilização do L118 quanto 

ao apoio de fogo eficaz na M Cmb. 

O questionário destinado aos artilheiros indagou sobre a segurança 

embasado no indicador tempo de saída de posição para compor a coluna de marcha 

da Bda Inf Mec por meio de uma assertiva, e as entrevistas aos especialistas de 

artilharia, por meio de uma pergunta direta. 

A Tabela 13 expõe a opinião dos especialistas da Art em relação à assertiva: 

“O fato do L118 ser autorebocado e apoiar uma Bda dotada de Viaturas Blindadas 

sobre rodas poderia atrasar o movimento da Bda, já que o obuseiro demandará mais 

tempo para sair de posição”: 
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Tabela 13 - Tempo de saída de posição do GAC dotado de L118 em relação à Bda Inf Mec 

O fato de o L118 ser autorebocado e apoiar uma 
Bda dotada de Viaturas Blindadas sobre rodas 
poderia atrasar o movimento da Bda, já que o 
obuseiro demandará mais tempo para sair de 
posição. 

fi Fi fri Fri 

concordo plenamente 17 17 0,42 0,42 

concordo 15 32 0,37 0,79 

nem corcordo nem discordo 0 32 0,00 0,79 

discordo 8 40 0,19 0,98 

discordo plenamente 1 41 0,02 1,00 

Σ= 41 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 79% dos especialistas 

artilheiros afirmam que devido ao fato do L118 ser autorebocado e apoiar uma Bda 

dotada de Viaturas Blindadas sobre rodas poderia atrasar o movimento da Bda. 

A respeito do tempo de saída de posição do L118 e de uma Bia O, pode-se 

observar a entrevista do militar A especialista no L118. 

 

Entrevistado Tempo de saída de posição de uma Bia O dotada de L118 

A 

“[...] depende, se desdobrou os meios dela, ela vai demorar em torno de 40 
minutos, com tropa adestrada. Agora se ela entrou com tempo restrito, não 
houve desdobramento dos meios e as viaturas não saíram também da 
posição, considerando que estão ao lado das peças, em torno de 15 a 20 
minutos [...]” 

Quadro 14 - Entrevista semi-estruturada com o Cap com vasta experiência no L118 
 

Fonte: Entrevistado 
 

Na Operação Setembrino de Carvalho 2016, a saída de posição mais rápida 

realizada por uma Bia O foi de 17 minutos, corroborando a entrevista realizada com 

o especialista A. 

O Gráfico 10 apresenta o resultado da seguinte assertiva: “O fato de o L118 

ser autorebocado e apoiar uma Bda dotada de Viaturas Blindadas sobre rodas 

poderia atrasar o movimento da Bda, já que o obuseiro demandará mais tempo para 

sair de posição”: 
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Gráfico 10 - Tempo de saída de posição do L118 em relação à Bda Inf Mec 
 
Fonte: O autor 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²) com quatro graus de 

liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-quadrado, conclui-se que 

x²calc < x²crit, (0,94 < 9,49), revelando que não há diferença significativa entre o 

esperado e o obtido. 

O questionário destinado aos militares de infantaria da Bda Inf Mec indagou 

sobre o tempo médio para um BI Mec estar recomposto em condições de iniciar o 

deslocamento, após ter realizado um ataque de oportunidade. A tabela 14 apresenta 

os resultados da pesquisa de campo referente ao tempo médio para a coluna da Inf 

Mec estar recomposta depois de um ataque de oportunidade, na M Cmb: 

Tabela 14 - Tempo médio para a coluna da Inf Mec estar recomposta depois de um ataque de 
oportunidade, na M Cmb 

Tempo médio para a coluna da Inf Mec estar 
recomposta depois de um ataque de oportunidade, 

na M Cmb 
fi Fi fri Fri 

5 minutos 0 0 0,00 0,00 

10 minutos 3 3 0,22 0,22 

15 minutos 1 4 0,07 0,29 

20 minutos 2 6 0,14 0,43 

25 minutos 1 7 0,07 0,50 

Superior à 25 minutos 7 14 0,50 1,00 

Σ= 14 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 71% dos especialistas da 
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Inf Mec relatam que o tempo médio para a coluna da Inf Mec estar recomposta 

depois de um ataque de oportunidade na M Cmb é de 20 minutos ou mais. 

O Gráfico 11 ilustra a opinião dos pesquisados quanto o tempo médio para a 

coluna dos BI Mec estarem recomposta, após um ataque de oportunidade: 

 
Gráfico 11 - Tempo para a coluna dos BI Mec estarem recomposta, após um ataque de 

oportunidade 

Fonte: O autor 

 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²) com cinco graus de liberdade. 

Comparando-se as duas variáveis qui-quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, 

(4,92 < 11,07), revelando que não há diferença significativa entre o esperado e o 

obtido. 

O gráfico 12 ilustra uma comparação entre os tempos de saída de posição de 

uma Bia O dotada de L118 e um BI Mec dotado de VBTP MR para recompor a 

coluna de marcha da Bda após um ataque de oportunidade durante uma M Cmb. 

 
Gráfico 12 - Comparação do tempo de saída de posição de uma Bia O e de um BI Mec 

Fonte: O autor 
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Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

artilharia, com quatro graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (0,50 < 9,49), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

Inf Mec, com quatro graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (1,30 < 9,49), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Percebe-se que o tempo para um BI Mec estar pronto para iniciar seu 

deslocamento é superior ao tempo de uma Bia O. 

Essa mesma dimensão foi avaliada também quanto à proteção blindada. A 

VBTP MR apresenta uma proteção blindada que favorece a participação da Bda em 

operações continuadas: ofensivas e defensivas (BRASIL, 2011, p.18). 

Em contrapartida, a Vtr tratora do L118 não apresenta proteção blindada, o 

que faz com que aumentem os riscos do GAC, uma vez que a falta de proteção 

blindada poderá ocasionar retardos nos deslocamentos do GAC ou até mesmo a 

baixa de algum combatente da artilharia. 

 

4.1.4.1 Implicações Quanto a Segurança 

 

Percebe-se que a falta de proteção blindada das Vtr tratora do L118 pode 

atrasar o movimento devido a uma menor velocidade ocasionada pela falta de 

proteção blindada ou aumentar a probabilidade de baixas na artilharia. A falta de 

proteção blindada faz com que resistências inimigas fracas retarde a velocidade de 

progressão das Vtr tratora do L118. 

O estudo apresentou que o tempo de saída de posição do GAC dotado do 

L118 não interfere na M Cmb da Bda uma vez que um BI Mec demora 20 minutos 

para estar recomposto para iniciar o movimento da M Cmb e cada Bia O demora em 

torno de 15 a 20 minutos. Assim, o tempo estimado do GAC seria uns 30 minutos e 

de uma Bda Inf Mec superior a 20 minutos. Portanto, o tempo de saída de posição 

não seria um fator negativo para o GAC dotado de L118 apoiar eficazmente a 

M Cmb da Bda Inf Mec. 

Cabe salientar que a Art Cmp aumenta sua probalidade de baixas ao demorar 

15 minutos ou mais para sair de posição, devido à probabilidade de contra Bateria 
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inimiga. Um dos maiores desafios para a Art Cmp é a necessidade de evitar fogos 

de contrabateria inimiga. 

 

4.1.5 Amplitude do tiro e necessidade de apoio de fogo  

 

Os indicadores da amplitude de tiro foram amplo campo de tiro de acordo com 

frente da Bda Inf Mec na M Cmb e o alcance necessário para apoiar em 

profundidade a M Cmb da Bda Inf Mec. Os indicadores da necessidade de apoio de 

fogo na M Cmb foram necessidade ou não de uma artilharia com Alc maior que o 

Alc Mrt P e que a frente normal da Bda Inf Mec, desdobrada para a conquista dos 

objetivos (Obj) finais da M Cmb. 

O campo de tiro do L118 atende as necessidades de uma Bda Inf Mec 

realizando uma M Cmb, uma vez que o referido material tem a capacidade de 

realizar o tiro em 6400”. Já quanto ao alcance, pode-se dizer que atende em partes, 

tendo em vista que o obuseiro apresenta um alcance máximo de 17 Km com carga 

super e 21 Km com munição assistida, porém segundo um dos entrevistados (A) o 

material em tela apresenta limitações para o cálculo do tiro com carga super e 

munição assistida. 

O quadro 15 apresenta a explicação do entrevistado A sobre o fato do L118 

não atirar em 17 Km ou mais, apesar da revisão de literatura apresentar uma 

distância de até 21 Km. 

Entrevistado Limitações ou restrições para o L 118 atirar em distâncias 
superiores a 17 Km 

A 

“[...] em relação ao cálculo do tiro em si, apesar do pessoal falar que o L118 
atira a 21 Km, isso não acontece. Não acontece porque nós já fizemos 
simulações em pranchetas, usando cartas topográficas, levantando 
coordenadas para fins de simulação de tiro em que nós nos limitamos em 
torno de 17 Km no máximo. Esse é o máximo que conseguimos calcular. 
Porque utilizando o computador palpar, utilizando a Gunzen, que é o 
computador de tiro original, que veio da Inglaterra junto com o L118, as 
tabelas numéricas de tiro e as réguas de tiro, nós não fazemos cálculos 
superiores a 17,5 Km, nós não temos tabelado numericamente os dados 
necessários para fazer o cálculo com a carga super. Acima de 17 Km os 
computadores de tiro tanto o palmar, nacional, quanto a Gunzen, inglesa,  
apresentam erros, apresentado esse erro nós partimos para a TNT na 
tentativa de fazermos o cálculo com a carga super, coisa que também não foi 
possível, pois a TNT que chegou, que o EB forneceu ela também é limitada 
em 17 Km. Se hoje chegasse uma munição assistida o Grupo não atiraria por 
não ter como calcular o tiro. Acima de 17 Km não atira porque o computador 
apresenta erro e a régua de tiro e a TNT não apresentam esses dados para 
essa distância [...]” 

Quadro 15 - Entrevista semi-estruturada com o Cap com vasta experiência no L118 

Fonte: Entrevistado 
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Para identificar as necessidades de apoio de fogo na M Cmb, foi aplicado o 

questionário destinado aos militares de infantaria da Bda Inf Mec, que são os 

maiores “clientes” da Art orgânica da referida Bda. Foram elaboradas duas questões 

que indagavam sobre quantas vezes maior deve ser o alcance do GAC orgânico da 

Bda em relação ao Mrt P e sobre qual o valor da frente em metros que o GAC 

deveria ser capaz de bater para apoiar pelo fogo de forma eficaz.  

A tabela 15 apresenta os resultados da pesquisa de campo referente a 

quantas vezes o GAC deve ter um alcance maior do que os Mrt P da Inf Mec: 

Tabela 15 - Alcance do GAC em relação ao alcance dos Mrt P 

O GAC orgânico da Bda Inf Mec deve possuir 
alcance maior que o dos Mrt P 

fi Fi fri Fri 

No mínimo igual 3 3 0,21 0,21 

Pelo menos 1,5 (uma vez e meia) 1 4 0,07 0,28 

Pelo menos 2,0 (duas vezes) 8 12 0,58 0,86 

Pelo menos 2,5 (duas vezes e meia) 1 13 0,07 0,93 

Pelo menos 3,0 (três vezes) 1 14 0,07 1,00 

Σ= 14 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 72% dos especialistas da 

Inf Mec relatam que o GAC orgânico da Bda Inf Mec deve possuir pelo menos 

2,0 (duas vezes) maior o alcance do Mrt P para apoiar a M Cmb da referida Bda. 

O Gráfico 13 ilustra a opinião dos especialistas da Inf Mec de quantas vezes 

maior deve ser o alcance do GAC orgânico da Bda em relação aos Mrt P: 

 

 
Gráfico 13 - Alcance do GAC orgânico da Bda Inf Mec em relação aos Mrt P 

Fonte: O autor 
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Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²) com quatro graus de 

liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-quadrado, conclui-se que 

x²calc < x²crit, (1,44 < 9,49), revelando que não há diferença significativa entre o 

esperado e o obtido. 

Para ser levantada a frente ideal que o GAC deve ser capaz de apoiar pelo 

fogo a Bda Inf Mec, foi realizada uma pesquisa com os militares da Inf Mec acerca 

da frente que seria ideal o GAC apoiar, partindo-se da premissa do emprego dos 

três BI Mec desdobrados, o que seria a pior hipótese, pois ficaria uma reserva fraca. 

A tabela 16 apresenta os resultados da pesquisa de campo referente à frente 

ideal a ser batida pelo GAC na M Cmb, segundo os especialistas da Inf Mec: 

 
Tabela 16 - Frente a ser batida pelo GAC orgânico da Bda Inf Mec 

O GAC orgânico deve bater toda frente (18 Km) da 
Bda Inf Mec para a conquista dos Obj em final de 

missão, na M Cmb 
fi Fi fri Fri 

concordo plenamente 6 6 0,43 0,43 

concordo 5 11 0,36 0,79 

nem concordo, nem discordo 2 13 0,14 0,93 

discordo 1 14 0,07 1,00 

discordo totalmente 0 14 0,00 1,00 

Σ= 14 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 79% dos especialistas da 

Inf Mec relatam que o GAC orgânico da Bda Inf Mec deve bater toda frente (18 Km) 

da Bda Inf Mec para a conquista dos objetivos em final de missão, na M Cmb. 

 O Gráfico 14 ilustra a opinião dos pesquisados quanto à assertiva: “O GAC 

orgânico deve bater toda frente (18 Km) da Bda Inf Mec para a conquista dos 

objetivos em final de missão, na M Cmb”: 
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Gráfico 14 - Frente a ser batida pelo GAC orgânico da Inf Mec 
 

Fonte: O autor 
 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²) com quatro graus de 

liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-quadrado, conclui-se que 

x²calc < x²crit, (0,14 < 9,49), revelando que não há diferença significativa entre o 

esperado e o obtido. 

Na dimensão amplitude de tiro, percebe-se que o L118 pode realizar o tiro em 

6400”, porém, não consegue atingir o alcance almejado pelos militares da Inf Mec. 

Os maiores “clientes” do GAC, que são os militares da arma base, apresentaram 

como alcance ideal para o GAC orgânico da Bda Inf Mec, na M Cmb, um obuseiro 

com pelo menos 2,0 vezes o alcance do Mrt P, ou seja, pelo menos 25200 m, 

fazendo com que o L118 não cumpra com esta premissa da arma base. 

 

4.1.5.1 Implicações Quanto a Amplitude do Tiro e a Necessidade de Ap F 

 

Percebe-se que na dimensão amplitude de tiro, o GAC dotado do L118 não 

atende à Bda Inf Mec, uma vez que, apesar de realizar o tiro em 6400”, não tem um 

alcance necessário para prestar um apoio de fogo eficaz.  

Nesse sentido, outro ponto importante estudado, foi quanto ao fato do alcance 

inferior a 17,5 Km devido a limitações para o cálculo do tiro para distâncias maiores, 

em que pese o manual prescrever até 21 Km, porém os especialistas relatam que, 

na prática, mesmo que houvesse a munição assistida não seria possível o tiro por 

limitações do cálculo. Tal ocorrência é relevante, uma vez que os militares da 
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Infantaria almejam um alcance superior a 25 Km para o GAC orgânico da 

Bda Inf Mec. 

 

4.1.6 Tempo de desdobramento do GAC e da Bda Inf Mec 

 

Na M Cmb, quando o contato for iminente, o grau de incerteza passa a ser a 

premissa básica e, neste momento, a Bda passa a realizar a marcha de 

aproximação. O GAC deve prestar o apoio em tempo útil, evitando que a arma base 

se atrase esperando a artilharia, ou pior, ataque sem ela. Para tal ação, portanto, 

esse tempo deve ser no máximo igual ao tempo que a Infantaria leva para tomar o 

dispositivo, após o contato com o inimigo.  

Nesse sentido, a fim de coletar informações acerca da dimensão tempo de 

desdobramento, o questionário aplicado aos artilheiros e aos infantes da 

Bda Inf Mec, efetuou perguntas que indagavam os referidos militares sobre o tempo 

de desdobramento tanto do GAC dotado do L118 quanto da Cia Fuz da Bda Inf Mec. 

A tabela 17 apresenta os resultados da pesquisa de campo referente à 

percepção dos especialistas artilheiros em relação ao tempo necessário para o GAC 

entrar em posição e realizar o tiro em proveito da Bda Inf Mec, na M Cmb: 

 

Tabela 17 - Tempo de desdobramento do GAC 

O fato de o L118 ser autorebocado e apoiar uma Bda dotada 
de Viaturas Blindadas sobre rodas poderia atrasar o 
movimento da Bda, já que o obuseiro demandará mais tempo 
para entrar em posição e Apoiar pelo Fogo um ataque de 
oportunidade. 

fi Fi fri Fri 

concordo plenamente 18 18 0,44 0,44 

concordo 13 31 0,32 0,76 

nem concordo, nem discordo 0 31 0,00 0,76 

discordo 10 41 0,24 1,00 

discordo totalmente 0 41 0,00 1,00 

Σ= 41 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 76% dos especialistas 

artilheiros afirmam que, devido ao fato de o L118 ser autorebocado e apoiar uma 

Bda dotada de Viaturas Blindadas sobre rodas, poderia atrasar o movimento da Bda, 

já que o GAC dotado do L118 demandará mais tempo para entrar em posição e 
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apoiar pelo fogo um ataque de oportunidade. 

Os militares entrevistados (A e B) relataram suas experiências ao longo dos 

anos sobre o tempo de entrada em posição. 

Entrevistado Tempo de entrada em posição do GAC dotado de L118 

A “[...]o mais rápido possível o Grupo entra em torno de 40 minutos 
e a Bia O em torno de 20 minutos, tudo tempo restrito. [...]” 

B 
“[...] colocando o obuseiro na plataforma e fazendo a pontaria 

sem desembarcar a munição com a Vtr ao lado da peça uns 12 
minutos uma peça [...]” 

Quadro 16 - Entrevista semi-estruturada com S Ten e o Cap com vasta experiência no L118 
 

Fonte: Entrevistados 

 

Na Operação Setembrino de Carvalho 2016, o menor tempo que a Bia O 

entrou em posição com tempo restrito foi 25 minutos, corroborando as entrevistas 

realizadas com os especialistas A e B. 

O Gráfico 15 apresenta o resultado da seguinte assertiva: “O fato de o L118 

ser autorebocado e apoiar uma Bda dotada de Viaturas Blindadas sobre rodas 

poderia atrasar o movimento da Bda, já que o obuseiro demandará mais tempo para 

entrar em posição e apoiar pelo fogo um ataque de oportunidade”: 

 

 
Gráfico 15 - Tempo de entrada em posição do GAC dotado de L118 em relação 
à Bda Inf Mec 
 
Fonte: O autor 
 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²) com quatro graus de 

liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-quadrado, conclui-se que 



 

 

 

111 

x²calc < x²crit, (0,62 < 9,49), revelando que não há diferença significativa entre o 

esperado e o obtido. 

O questionário destinado aos militares de infantaria da Bda Inf Mec indagou 

sobre o tempo médio para uma SU de um BI Mec, que esteja realizando uma 

marcha para o combate, se desdobrar para realizar um ataque de oportunidade.  

A tabela 18 apresenta os resultados da pesquisa de campo:  

 

Tabela 18 - Tempo para uma SU de um BI Mec se desdobrar para realizar um ataque de 
oportunidade 

Tempo médio para uma SU de um BI Mec se 
desdobrar para realizar um ataque de oportunidade 

fi Fi fri Fri 

5 minutos 1 1 0,07 0,07 

10 minutos 4 5 0,29 0,36 

15 minutos 3 8 0,21 0,57 

20 minutos 2 10 0,14 0,71 

25 minutos 0 10 0,00 0,71 

Superior à 25 minutos 4 14 0,29 1,00 

Σ= 14 - 1,00 - 

Fonte: O autor 

 

Constatou-se, por meio da observação da fri, que 71% dos especialistas da 

Inf Mec relatam que o tempo médio para uma SU se desdobrar e realizar um ataque 

de oportunidade é de até 20 minutos. 

O Gráfico 16 ilustra a opinião dos pesquisados quanto o tempo médio para 

uma SU de um BI Mec se desdobrar para realizar um ataque de oportunidade: 

 
Gráfico 16 - Tempo para uma SU de desdobrar e realizar um ataque de oportunidade 

Fonte: O autor 
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Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²) com cinco graus de liberdade. 

Comparando-se as duas variáveis qui-quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, 

(3,50 < 11,07), revelando que não há diferença significativa entre o esperado e o 

obtido. 

O gráfico 17 ilustra uma comparação entre os tempos de entrada de posição 

de uma Bia O dotada de L118 e o desdobramento de uma Cia Fuz Mec dotada de 

VBTP MR: 

 
Gráfico 17 - Comparação do tempo de entrada em posição de uma Bia O e de 
uma Cia Fuz Mec 
 
Fonte: O autor 
 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

artilharia, com quatro graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (0,50 < 9,49), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

Efetuou-se o teste estatístico qui-quadrado (x²), para os pesquisados da 

Inf Mec, com quatro graus de liberdade. Comparando-se as duas variáveis qui-

quadrado, conclui-se que x²calc < x²crit, (2,45 < 9,49), revelando que não há 

diferença significativa entre o esperado e o obtido. 

O tempo para o desdobramento da SU do BI Mec e o tempo de 

desdobramento de uma Bia O do GAC ficaram bem próximos. No quesito tempo de 

desdobramento para realizar um ataque de oportunidade, em que pese os 

especialistas artilheiros concordarem com a assertiva de que o L118 poderia atrasar 

as ações da Bda, não foi o observado no estudo, quando se comparou os tempos de 
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desdobramentos.  

Cabe salientar, também, que o tempo médio previsto em manual de 

campanha para uma bateria abrir fogo são de 30 minutos e o grupo de 1 hora e 

trinta minutos (BRASIL p. 131, 1998). O estudo comprovou que o GAC dotado de 

L118 entra em posição em menor tempo. 

 

4.1.6.1 Implicações Quanto ao Tempo de Desdobramento 

 

As implicações neste quesito são favoráveis ao emprego do GAC dotado do 

L118, uma vez que o tempo para o desdobramento da SU do BI Mec e o tempo de 

desdobramento de uma Bia O do GAC ficaram bem próximos.  

Percebe-se que no quesito tempo de desdobramento para a realização de um 

ataque de oportunidade o GAC tem condições de apoiar a Bda pelo fogo, pois o 

tempo para o GAC estar pronto é de 40 minutos e de uma SU de um BI Mec é de 20 

minutos em média, podendo inferir que uma Bda Inf Mec não estaria pronta com 

menos de 40 minutos. 
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5 CONCLUSÃO 

 

Para a pesquisa desenvolvida foi apresentado um problema a ser resolvido, 

objetivos gerais e específicos e hipóteses os quais nortearam todo o processo de 

estudo realizado. 

O problema, “o GAC dotado do obuseiro L118 Light Gun, em função de seu 

material, tem condições de apoiar pelo Fogo uma Bda Inf Mec, na marcha para o 

combate?” foi solucionado na medida em que se provou que a utilização do referido 

obuseiro não atenderá às necessidades de apoio de fogo da Bda Inf Mec na M Cmb, 

e a partir dessa constatação, foi possível determinar que implicações são criadas a 

partir da utilização do obuseiro no Ap F a uma Bda Inf Mec, na M Cmb. 

O Objetivo geral, de verificar se o GAC dotado do obuseiro L118 Light Gun, 

apresenta, em função de seu material, condições operacionais necessárias para 

apoiar adequadamente pelo fogo uma Bda Inf Mec, na marcha para o combate, foi 

atingido por meio da consecução dos objetivos específicos estabelecidos. 

Quanto às hipóteses, foi refutada a H1 e confirmada a H0, o que permite a 

afirmação que o GAC dotado do obuseiro L118 Light Gun não é adequado para a 

Bda Inf Mec na M Cmb, em função de seu material. 

Como pontos relevantes à linha de pesquisa adotada, constam as implicações 

para GAC dotado do L118 em apoio de fogo a uma Bda de Inf Mec, de modo a 

permitir verificar quais são as implicações de utilizar o referido obuseiro em uma 

M Cmb da Bda Inf Mec. 

A metodologia de trabalho escolhida se mostrou suficiente para a consecução 

dos objetivos propostos. A execução de uma revisão de literatura focada nos 

manuais de campanha que materializam a doutrina vigente e na comparação com 

exércitos estrangeiros, bem como os questionários destinados aos especialistas da 

Inf Mec e os artilheiros que servem ou já serviram em OM que possuem o L118 

como dotação, juntamente com as entrevistas feitas com os especialistas artilheiros 

e a M Cmb realizada na Operação Setembrino de Carvalho 2016, permitiram que se 

atingisse um conhecimento do assunto a ponto de relatar quais são os óbices de 

utilizar o L118 no GAC em apoio a uma Bda Inf Mec, na M Cmb. 

A bibliografia selecionada correspondeu às expectativas. Quanto à literatura 

estrangeira, foi possível constatar uma realidade de utilização de obuseiros com 

uma melhor mobilidade, maior alcance, sistema de geoposicionamento e proteção 
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blindada experimentada por outros exércitos, que permitiu o estabelecimento de um 

benchmarking com vistas a constatação de como o GAC dotado do L118, na 

M Cmb, pode apresentar limitações no apoio de F à Bda Inf Mec. 

Para melhor elucidar a conclusão desta pesquisa, apresenta-se o quadro 17, 

que resume a eficácia do GAC dotado do L118 Light Gun em apoio de fogo a uma 

Bda Inf Mec, na M Cmb.    

  

Emprego do 
GAC dotado do 
L118 na M Cmb 
da Bda Inf Mec 

Dimensão Indicador 
Apoio de Fogo 

Eficaz 

Classificação 
em função de 

sua importância 

Mobilidade 
Estratégica 

Transportabilidade 
em aeronaves 

Eficaz Complementar 

Utilização de eixos 
Rodoviários  

Não Eficaz Imprescindível 

Utilização de 
prancha 

Eficaz Complementar 

Mobilidade Tática 

Velocidade através 
campo 

Não Eficaz Imprescindível 

Velocidade em 
estrada 

Não Eficaz Imprescindível 

Transposição de 
vau 

Não Eficaz Imprescindível 

Autonomia 
Autonomia das Vtr 
tratoras em relação 

à VBTP MR 
Eficaz Complementar 

Segurança 

Proteção Blindada Não Eficaz Complementar 

Tempo de saída de 
posição em relação 

à Bda Inf Mec 
Eficaz Imprescindível 

Amplitude do tiro 

Alcance necessário 
para apoiar a 

Bda Inf Mec na 
M Cmb 

Não Eficaz Imprescindível 

Tempo de 
desdobramento 

Tempo de entrada 
em posição em 

relação à 
Bda Inf Mec 

Eficaz Imprescindível 

Quadro 17 - Resumo das dimensões estudadas do GAC dotado de L118 em apoio F a Bda Inf Mec 
na M Cmb 

 
Fonte: O autor 
 

Para o apoio de fogo eficaz é primordial a Art Cmp acompanhar a arma base 

em seus deslocamentos estratégicos e, principalmente, táticos. O GAC dotado do 

L118 não cumpre com essa premissa básica para o apoio de fogo eficaz na M Cmb. 

A Força de cobertura, que geralmente tem como apoio de fogo uma Bia O, não pode 

esperar ou ficar sem a Art Cmp. Da mesma forma, o grosso da M Cmb não pode se 

furtar do principal meio de apoio de fogo da Força Terrestre, que é a Art Cmp, em 

virtude de esta não ter condições de acompanhar a arma base. 
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Cabe salientar que o quadro tático da M Cmb é de uma operação de muito 

movimento, na qual a rapidez e o avanço contínuo da Bda constituem fatores de 

êxito, não sendo admissível que o apoio de fogo não consiga acompanhar as 

evoluções da referida Bda. 

A deficiência em mobilidade poderia ser relevada, caso o GAC dotado de 

L118 tivesse um alcance suficientemente grande para permitir, de uma mesma 

posição, apoiar pelo fogo um largo movimento da arma base, mas isso não 

acontece. 

A Bda Inf Mec realiza manobras de desbordamentos de grande amplitude 

exigindo alcance de sua Art Cmp orgânica. A pesquisa constatou que o GAC dotado 

de L118 não apresenta um alcance suficiente para aprofundar o combate com suas 

granadas, e assim, prestar o apoio de fogo adequado a referida Bda na M Cmb. 

Observou-se que as necessidades para um apoio de fogo eficaz na M Cmb 

não serão satisfeitas com a utilização do L118 como material de dotação do GAC 

orgânico, e chegou-se a uma série de implicações que o emprego desse obuseiro 

trará para a Art Cmp da Bda Inf Mec, na M Cmb. 

As implicações negativas são referentes: à mobilidade estratégica, no 

deslocamento rodoviário sem auxílio de prancha; à mobilidade tática, nos 

deslocamentos através campo e em estradas no período diurno e noturno, e na 

capacidade de transpor um vau; à segurança, na falta de proteção blindada das 

Vtr tratora do L118; e à amplitude de tiro, no alcance inferior ao necessário para 

prestar um apoio de fogo eficaz. Cabe salientar que, com a exceção do indicador 

tempo de saída de posição em relação à Bda Inf Mec da dimensão segurança e a 

dimensão tempo de desdobramento, a utilização do L118 se demonstrou não eficaz 

em todas as dimensões que são consideradas imprescindíveis para o apoio de fogo 

eficaz.  

Desta forma, com a utilização do L118 no GAC orgânico da Bda Inf Mec não é 

possível a Art Cmp apoiar pelo fogo de forma eficaz uma Bda Inf Mec na M Cmb, 

pois o referido obuseiro apresentou limitações na mobilidade estratégica e tática, na 

segurança e no alcance inferior ao solicitado pela Inf Mec. 

A possibilidade de empregar o GAC dotado do L118 na M Cmb apresenta 

implicações severas nos deslocamentos da Bda Inf Mec, uma vez que o maior 

problema encontrado no referido obuseiro foi na dimensão mobilidade tática, 

podendo fazer com que a Bda atrase seu movimento ou realize uma ação sem 
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o Ap F. 

A Bda Inf Mec apresenta capacidade de participar de todos os tipos de 

Operações Ofensivas, mas é extremamente vocacionada para a marcha para o 

combate, por ser uma operação pautada na mobilidade. O GAC dotado de L118 

orgânico da referida Bda não tem condições de prestar um apoio de fogo eficaz 

justamente na manobra de maior vocação para a Grande Unidade. 

Diante do que foi pesquisado, surgiu como sugestão a realização de estudos 

para verificar se o GAC dotado do L118 se mostra deficiente em outras manobras 

que exigem grande mobilidade da Bda Inf Mec. Com esses estudos, o Centro de 

Doutrina do Exército poderá ter argumentos fortes para conseguir junto ao EME o 

desenvolvimento ou aquisição de um obuseiro que apoie a referida Bda na M Cmb. 

Uma solução para o problema do L118 não apoiar pelo fogo eficazmente a 

Bda Inf Mec, na M Cmb seria utilizar o obuseiro CAESAR, por apresentar todas as 

características compatíveis com a referida Bda na M Cmb.  
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APÊNDICE A – QUALIFICAÇÃO DOS PESQUISADOS DA ARTILHARIA COM 

BASE EM SUAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS. 

 
    Prezado Senhor Oficial de Artilharia, este questionário tem por objetivo 

coletar dados para fundamentar a pesquisa intitulada "GAC dotado do Obuseiro 

L118 Light Gun no Apoio de Fogo de uma Brigada de Infantaria Mecanizada, na 

Marcha para o Combate". A participação do senhor é de extrema importância para a 

conclusão dessa pesquisa e corroborar com o desenvolvimento da doutrina do 

Exército Brasileiro. Esse questionário é destinado aos Oficiais de Artilharia 

(intermediários e superiores) que servem ou já serviram em OM dotadas do obuseiro 

L118 Light Gun e tenham cursado a EsAO. 

*Obrigatório 

Qual o seu POSTO?* 

________________ 

Ex: Cap 

Qual é ou era sua função na OM dotada do obuseiro L118 que serve ou serviu?* 

________________ 

Ex. S3. Caso desempenhou mais de uma função favor colocar. Ex: Cmt SU  e S3. 

________________ 

Qual(ais) OM dotada do obuseiro L118 você serve ou serviu?* 

(   ) 26º GAC 

(   ) 32º GAC 

(   ) 31° GAC (Es) 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA DE CAMPO 

1) Qual a velocidade que, na prática, um GAC dotado de obuseiro L118 se desloca 

em rodovias federais ou estaduais? 

(   ) menor que 30km/h 

(   ) 30km/h 

(   ) 40km/h 

(   ) 50km/h 

(   ) 60km/h 

(   ) 70km/h 

(   ) 80km/h 

(   ) Superior a 80km/h 

 

2) Em relação a afirmação: “As tropas de manobra mecanizadas possuem grande 

mobilidade por conta de serem dotadas de Viaturas Blindadas sobre Rodas. 

Entretanto, o L118, por ser autorebocado, possui uma mobilidade limitada. Conclui-

se que o GAC por ser autorebocado não vai conseguir manter a mesma velocidade 

da Bda que é sobre rodas, fazendo com que o GAC atrase as ações da Bda ou até 

mesmo faça com que a Bda espere o GAC”, o senhor: 

(   ) concordo plenamente 

(   ) concordo 

(   ) nem concordo, nem discordo 

(   ) discordo 

(   ) discordo plenamente 

 

3) Qual é a velocidade média desenvolvida por uma Bateria dotada de obuseiros 

L118 através campo diurna? obs: através campo é fora de estradas. 

(   ) Inferior à 5Km/l 

(   ) 5km/h 

(   ) 10km/h 

(   ) 15km/h 

(   ) 20km/h 

(   ) Superior à 25km/h 
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4) Qual é a velocidade média desenvolvida por uma Bateria dotada de obuseiros 

L118 através campo noturna? obs: campo é fora de estradas. 

(   ) Inferior à 5Km/h 

(   ) 5km/h 

(   )10km/h 

(   )  15km/h 

(   ) 20km/h 

(   ) Superior à 25km/h 

 

5) Qual é a velocidade média desenvolvida por uma Bateria dotada de obuseiros 

L118 em estradas (não pavimentadas) diurna na Marcha para o Combate? 

(    ) 5km/h 

(   ) 10km/h 

(   ) 15km/h 

(   ) 20km/h 

(   ) 25km/h 

(   ) 30km/h 

(   ) 35km/h 

(   ) 40 km/h 

(   ) Superior à 40 km/h 

 

6) Qual é a velocidade média desenvolvida por uma Bateria dotada de obuseiros 

L118 em estradas (não pavimentadas) noturna na Marcha para o Combate? 

(   ) Inferior à 5Km/h 

(   ) 5km/h 

(   ) 10km/h 

(   ) 15km/h 

(   ) 20km/h 

(   ) 25km/h 

(   ) 30km/h 

(   ) Superior à 35 km/h 

 

7) No contexto da Brigada de Infantaria Mecanizada, realizando uma marcha para o 

combate qual o seu nível de concordância para a seguinte assertiva: “O fato de o 
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L118 ser autorebocado e apoiar uma Bda dotada de Viaturas Blindadas sobre rodas 

poderia atrasar o movimento da Bda, já que o obuseiro demandará mais tempo para 

sair de posição”, o senhor: 

(   ) concordo plenamente 

(   ) concordo 

(   ) nem concordo, nem discordo 

(   ) discordo 

(   ) discordo plenamente 

 

8) No contexto da Brigada de Infantaria Mecanizada, realizando uma marcha para o 

combate qual o seu nível de concordância para a seguinte assertiva: “O fato de o 

L118 ser autorebocado e apoiar uma Bda dotada de Viaturas Blindadas sobre rodas 

poderia atrasar o movimento da Bda, já que o obuseiro demandará mais tempo para 

entrar em posição e Apoiar pelo Fogo um ataque de oportunidade”, o senhor: 

(   ) concordo plenamente 

(   ) concordo 

(   ) nem concordo, nem discordo 

(   ) discordo 

(   ) discordo plenamente 
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APÊNDICE C – QUALIFICAÇÃO DOS PESQUISADOS DA INFANTARIA COM 

BASE EM SUAS EXPERIÊNCIAS PROFISSIONAIS. 

Prezado Senhor Oficial de Infantaria, este questionário tem por objetivo 

coletar dados para fundamentar a pesquisa do GAC dotado do Obuseiro L118 Light 

Gun, no Apoio de Fogo de uma Brigada de Infantaria Mecanizada, na Marcha para o 

Combate. A participação do senhor é de extrema importância para a conclusão 

dessa pesquisa e corroborar com o desenvolvimento da doutrina do Exército 

Brasileiro. Esse questionário é destinado aos Oficiais de Operações, Logística, Cmt 

de SU e Cmt de Pel Fuz Mec que participaram da experimentação doutrinária e 

integrantes do GTED dos BI Mec da 15ª Bda Inf Mec desde que já tenham cursado a 

AMAN. 

*Obrigatório 

Qual o seu POSTO e NOME DE GUERRA? 

________________ 

Qual a Sua Função e OM em que serve? 

________________ 

Caso o Sr. em alguma oportunidade participou (participa) do GTED ou tenha 

exercido (exerce) a função de GED, SGED, CED ou CAED, assinale a opção abaixo: 

GTED – Grupo de trabalho da Experimentação Doutrinária 

GED – Gerente da Experimentação Doutrinária 

SGED – Subgerente da Experimentação Doutrinária 

CED – Coordenador da Experimentação Doutrinária 

CAED – Coordenador Adjunto da Experimentação Doutrinária 

Não participo (exerço) ou nunca participei (exerci) do grupo (funções) acima 
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APÊNDICE D – QUESTIONÁRIO APLICADO NA PESQUISA DE CAMPO 

1) A VBTP-MR pode ser embarcada em pranchas de transporte para deslocamentos 

estratégicos. Qual é o tempo médio para o embarque* de uma VBTP-MR na prancha 

de transporte? 

(   ) 3 minutos 

(   ) 5 minutos 

(   ) 10 minutos 

(   ) 15 minutos 

(   ) 20 minutos 

(   ) 25 minutos 

(   ) 30 minutos 

(   ) Superior à 30 minutos 

* Considere o embarque como sendo o tempo total, ou seja, desde o início da subida 

na prancha até a Vtr estar ancorada (amarrada ou fixa) pronta para o inicio do 

deslocamento da prancha. 

2) Qual é a velocidade média desenvolvida pela VBTP-MR através campo diurna, 

sem a presença do inimigo e desescotilhada? 

(   ) 10km/h 

(   ) 15km/h 

(   ) 20km/h 

(   ) 25km/h 

(   ) 30 km/h 

(   ) 35 km/h 

(   ) 40 km/h 

(   ) Superior à 45 km/h 

(   ) Não sei dizer 

 

3) Qual é a velocidade média desenvolvida pela VBTP-MR através campo noturna, 

sem a presença do inimigo e desescotilhada? 

(   ) 5km/h 

(   ) 10km/h 

(   ) 15km/h 

(   ) 20km/h 

(   ) 25km/h 
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(   ) Superior à 30 km/h; 

(   ) Não sei dizer 

 

4) Qual é a velocidade média desenvolvida pela VBTP-MR em estradas diurna, sem 

a presença do inimigo e desescotilhada? 

(   ) 10km/h 

(   ) 15km/h 

(   ) 20km/h 

(   ) 25km/h 

(   ) 30km/h 

(   ) 35km/h 

(   ) 40 km/h 

(   ) 45km/h 

(   ) Superior à 50 km/h 

(   ) Não sei dizer 

 

5) Qual é a velocidade média desenvolvida pela VBTP-MR em estradas noturna, 

sem a presença do inimigo e desescotilhada? 

(   ) 5km/h 

(   ) 10km/h 

(   ) 15km/h 

(   ) 20km/h 

(   ) 25km/h 

(   ) 30km/h 

(   ) 35km/h 

(   ) 40km/h 

(   ) Superior à 45 km/h; 

(   ) Não sei dizer 

 

6) Qual é a autonomia média da VBTP-MR nas atividades realizadas? 

(   ) 200Km 

(   ) 300km 

(   ) 400km 

(   ) 500km 
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(   ) 600Km 

(   ) Superior à 600Km 

 

7) Para responder esta questão considere a afirmação: A marcha de aproximação 

na Marcha para o Combate ocorre quando o contato for iminente. Essa fase se 

encerra quando o contato com o inimigo terrestre for estabelecido ou for 

desencadeado um ataque. Considere que tenha ocorrido um ataque, com os 

fuzileiros desembarcados. Após a realização do ataque qual seria o tempo médio 

para a coluna de marcha estar recomposta e dar início novamente ao 

deslocamento? 

(   ) 5 minutos 

(   ) 10 minutos 

(   ) 15 minutos 

(   ) 20 minutos 

(   ) 25 minutos 

(   ) Superior à 25 minutos 

 

8) Em relação a afirmação: “O GAC orgânico da Bda Inf Mec deve possuir alcance 

maior que o dos Mrt P”, o senhor acredita que o ideal deve ser: 

(   ) No mínimo igual 

(   ) Pelo menos 1,5 (uma vez e meia) 

(   ) Pelo menos 2,0 (duas vezes) 

(   ) Pelo menos 2,5 (duas vezes e meia) 

(   ) Pelo menos 3,0 (três vezes ) 

 

9) Em relação a afirmação: “O GAC orgânico deve bater toda frente (18Km*) da Bda 

Inf Mec para a conquista dos Obj em final de missão, na M Cmb”, o senhor: 

(   ) concordo plenamente 

(   ) concordo 

(   ) nem concordo, nem discordo 

(   ) discordo 

(   ) discordo plenamente 
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*Valor calculado com base no DAMEPLAN da ECEME (2013) usando a frente de 01 

BI Mec na ofensiva de 4,5 Km e raciocinando com a Bda Inf Mec empregando 03 BI 

Mec em 1º escalão, totalizando 18 Km de frente. Os 18 Km foram calculados com 

base no arredondamento do seguinte cálculo: Frente (13,5Km) + Distância de 

Observação para condução de fogos indiretos (valor médio de 4 km). 

 

10) Qual é o tempo médio para uma SU de um BI Mec, que esteja realizando uma 

marcha para o combate, se desdobrar para realizar um ataque de oportunidade? 

(   )  5 minutos 

(   )  10 minutos 

(   )  15 minutos 

(   )  20 minutos 

(   )  25 minutos 

(   )  Superior à 25 minuto 
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APÊNDICE E – PESQUISA DE CAMPO REFERENTE A OPERAÇÃO DE M CMB 

SETEMBRINO DE CARVALHO 2016 

1)Qual a velocidade que sua Bia O se deslocou nas rodovias federais ou estaduais, 

na Marcha para o Combate? 

___________________________________________________________________ 

 

3) Qual é a velocidade média desenvolvida por sua Bia O através CAMPO DIURNA 

na Marcha para o Combate? obs: através campo é fora de estradas. 

___________________________________________________________________ 

 

4) Qual é a velocidade média desenvolvida por sua Bia O através CAMPO 

NOTURNA na Marcha para o Combate? obs: campo é fora de estradas. 

___________________________________________________________________ 

 

5) Qual é a velocidade média desenvolvida por sua Bia O em ESTRADAS (não 

pavimentadas) DIURNA na Marcha para o Combate? 

 

 

6) Qual é a velocidade média desenvolvida por uma Bateria dotada de obuseiros 

L118 em ESTRADAS (não pavimentadas) NOTURNA na Marcha para o Combate? 

___________________________________________________________________ 

 

7) Sua Bateria realizou passagem por algum vau? 

(   ) Sim      (   ) Não 

Qual a altura em cm? 

___________________________________________________________________ 

 

Quanto tempo demorou para passar o vau? 

___________________________________________________________________ 

 

8) Qua foi a autonomia média das Vtr tratora do L118? 

___________________________________________________________________ 
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9) Alguma Vtr tratora de obuseiro atolou no campo de M Cmb? 

___________________________________________________________________ 

 

10 TEMPO DE ENTRADA em posição na Marcha para o Combate da Bia O 

(Do início da entrada até a Bia O estar pronta para iniciar o tiro – considerando o 

tempo inicial na estrada e na via de acesso à posição) 

Posição 

 

Condições 

meteorológicas 

(Sol, lua, chuva, 

calor, frio, etc) 

Terreno 

(Seco, 

alagadiço, 

húmido, etc) 

Tempo 

da via de 

acesso a 

RPP 

Tempo 

da 

estrada a 

RPP 

Vtr tratora do 

L118 atolou? 

Outro por 

qualquer 

outro motivo 

a Bia O ou 

L118 não 

atiurou 

Quanto 

tempo 

para 

desatolar 

ou por no 

feixe 

       

 

11) TEMPO DE SAÍDA de posição na Marcha para o Combate da Bia O 

(Do início da saída até a Bia esta pronta para iniciar o deslocamento na estrada e na 

via de acesso a posição) 

Posição 

 

Condições 

meteorológicas 

(Sol, lua, chuva, 

calor, frio, etc) 

Terreno 

(Seco, alagadiço, 

húmido, etc) 

Tempo 

Na via de acesso 

a RPP 

Tempo 

Na estrada 

     

 

____________________________ 
Cmt SU 
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APÊNDICE F – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O OFICIAL 

 

1) O Obuseiro L118 pode ser transportado em prancha nas rodovias, porém L118 

necessita de uma rampa auxiliar ou um guincho “munck” para colocá-lo sobre a 

prancha de transporte. Uma vez que cada peça vai necessitar do uso do guincho 

“munck”ou de uma rampa auxiliar, o senhor sabe me dizer quanto tempo é 

necessário para colocar o L118 na prancha? 

 

2) Qual a velocidade (diurna e noturna) que o L118 consegue trafegar em estradas 

(terra)? E através campo? 

 

3) No campo de instrução, quando chove, terreno alagadiço, o obuseiro consegue 

trafegar? Onde os blindados passam, o obuseiro consegue trafegar? 

 

4) Qual é a capacidade de transpor um vau do L118? O senhor já vivenciou alguma 

passagem de vau? 

 

5) Qua é a autonomia da Vtr tratora do L 118? 

 

6) Qual o tempo médio para uma Bia O sair de posição? 

 

7) Durante muitos anos o senhor foi Oficial de central de tiro do Grupo (AdjS3), e 

desta forma estudou ou realizou o tiro 6400”. Quanto ao emprego do L118 no 6400” 

ele entra em posição rapidamente? Tem noção de tempo? Apresenta restrições? 

Quais? 

 

8) Outro ponto primordial para o apoio a Bda é o alcance da Artilharia. Como Aj S3, 

Cmt de SU, ou qualquer outra função, qual foi a maior distância que você já realizou 

o tiro? Qual a capacidade da central de tiro para distâncias maiores? Apresenta 

limitações ou a limitação é apenas do material (obuseiro)? 

 

9) Você saberia dizer os empecilhos ou dificuldades, ou ainda a impossibilidade de 

atirar em 18 ou mais quilômetros? 



 

 

 

138 

10) Qual o tempo médio para o GAC entrar em posição e realizar o tiro? E de uma 

Bateria? 
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APÊNDICE G – ROTEIRO DA ENTREVISTA REALIZADA COM O S Ten 

 

1) Qual é a velocidade que o GAC se desloca em rodovias federais e/ou estaduais? 

 

2) O Obuseiro L118 pode ser transportados em prancha nas rodovias, porém L118 

necessita de uma rampa auxiliar ou um guincho “munck” para coloca-lo sobre a 

prancha de transporte. Uma vez que cada peça vai necessitar do uso do guincho 

“munck”ou de uma rampa auxiliar. Você sabe me dizer quanto tempo é necessário 

para colocar o L118 na prancha? 

 

3) Qual a velocidade (diurna e noturna) que o L118 consegue trafegar em estradas 

(terra)? E através campo? 

 

4) No campo de instrução, quando chove, terreno alagadiço, o obuseiro consegue 

trafegar? Onde os blindados passam, o obuseiro consegue trafegar? 

 

5) Qual é a capacidade de transpor um vau do L118, você já vivenciou alguma 

passagem de vau? 

 

6) Qua é a autonomia da Vtr tratora do L 118? 

 

7) Qual o tempo médio para uma peça e/ou Bia O sair de posição? 

 

8) Durante muitos anos você foi trabalhou com L118 (foi chefe de peça). Quanto ao 

emprego do L118 no 6400” ele entra em posição rapidamente? Tem noção de 

tempo? Apresenta restrições? Quais? Já entrou em 6400? 

 

9) Qual o tempo médio para o GAC entrar em posição e realizar o tiro? E de uma 

Bateria? 

 

10) Qual o tempo médio para o GAC entrar em posição e realizar o tiro? E de uma 

Bateria? 
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11) Quantos anos você já trabalha com o L118? Já vivenciou várias atividades 

práticas, na OM e nos campos de instruções. Quanto aos problemas envolvendo 

mobilidade já vivenciou ou estava no Grupo quando aconteceram? 


