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RESUMO 
O objetivo deste estudo é de certificar-se das capacidades e limitações encontradas no Morteiro 
120mm AR, numa manutenção de Cabeça de Ponte Aérea em Operações Aeroterrestres. Foram 
utilizados como materiais e métodos nesse estudo, uma revisão bibliográfica sobre o referido 
material, explicitando diversas definições que ajudam a entender o contexto da inserção do 
Morteiro nas Unidades do Exército Brasileiro, características do material listadas pelo fabricante 
no Manual do Morteiro, definições de operações em geral e de uma Cabeça de Ponte Aérea. 
Foram realizados questionários e entrevistas com especialistas para aumentar o escopo de 
informações úteis para a discussão do tema. Nos resultados, tivemos uma maior visualização de 
como e quanto é realizado os exercícios com esse material no Exército Brasileiro, além de 
opiniões de militares sobre a capacidade e limitação deste material. Na entrevista colheu-se 
informações importantes sobre a utilização do Morteiro e possíveis soluções para esse problema. 
Na conclusão, chegou-se à decisão de que o Morteiro 120mm AR não deve ser utilizado como 
único material de Apoio de Fogo à uma manutenção de Cabeça de Ponte Aérea em Operações 
Aeroterrestres, tendo em vista a não possibilidade de realizar tiros em 6400’’’. 
 
Palavras-chave: Morteiro 120mm. Cabeça de Ponte Aérea. Apoio de Fogo em Operações 
Aeroterrestres.  
 
ABSTRACT 
The purpose of this study is to ascertain the restrictions on use and exposure in the 120mm AR 
Mortar, in maintenance of the Air Bridge Head in Airborne Operations. We used as materials and 
methods in this study, a literature review on the material referred, explaining various 
configurations that understand or understand the context of the insertion of a Mortar in the 
Brazilian Army Units, characteristics of the material listed by the manufacturer in the Mortar 
Manual, general operations and an overhead bridgehead. Questionnaires and interviews with 
experts were conducted to increase or provide useful information for the discussion of the topic. 
In the results, we had a greater response of how and how much exercises are performed with this 
material in the Brazilian Army, as well as military considerations about the capacity and limitation 
of this material. In the interview we collected important information about the use of Mortar and 
possible solutions to this problem. In conclusion, it was decided that the 120mm AR Mortar should 
not be used as the sole Fire Support material for Air Bridge Head Maintenance in Airborne 
Operations, in view of the no possibility of shooting at 6400’’’. 
 
Keywords: Mortar 120mm. Air Bridge Head Operations. Fire support in Airborne Operations 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

1. INTRODUÇÃO 

 

Foi na Segunda Guerra Mundial que os Campos de Batalha puderam 

testemunhar pela primeira vez, a utilização de tropas paraquedistas realizando 

missões de suma importância estratégica operacional para seus países e 

exércitos. 

Ao longo dos anos, as Operações Aeroterrestres, foram largamente 

utilizadas por diversas tropas, e consequentemente foram sendo aprimoradas e 

estudadas mais profundamente, com o objetivo de atingirem uma melhor 

eficiência e vantagens táticas dentro do Teatro de Operações. 

O Exército Brasileiro encarregou-se, após a Segunda Guerra Mundial, de 

criar sua tropa especializada paraquedista, na década de 40, e desde então vêm 

formando militares especializados, e aprimorando sua doutrina aeroterrestre. 

No âmbito da Artilharia, o Exército Brasileiro possui atualmente uma 

unidade habilitada a propiciar Apoio de Fogo especializado à uma Operação 

Aeroterrestre. O 8º Grupo de Artilharia de Campanha Pára-quedista (8º GAC 

Pqdt) sediado no Rio de Janeiro, é orgânico da Brigada de Infantaria Pára-

quedista. 

Com esta peculiaridade que a define, é de fundamental importância que, 

além de todas as suas possibilidades de emprego, a mesma esteja em condições 

de realizar as atividades atinentes às Operações Aeroterrestres, no que diz 

respeito ao Apoio de Fogo necessário à estas operações. 

Para cumprir suas atividades, o organograma do 8º GAC, é composto por 

2 Baterias de Obuses, dotadas do Obus 105mm M56 Oto Melara, 1 Bateria de 

Morteiro dotada do Morteiro Pesado (Mrt P) 120mm, além de uma Bateria 

Comando no seu braço operacional.  

Dentro deste escopo, o Morteiro Pesado 120mm, foi inserido como sendo 

um material em experimentação doutrinária (C 23-95, 2004), e ainda carece de 

estudos e testes no que diz respeito à sua atuação em Operações 

Aeroterrestres, sendo importante todo conhecimento sobre suas capacidades e 

limitações para tal. 

 

1.1 PROBLEMA 

  



Dentro desse contexto atual acerca do Apoio de Fogo à Operações 

Aeroterrestres, encontra-se uma necessidade de conhecermos o material 

Morteiro 120mm AR, e de suas reais capacidades e limitações dentro de 

situações em que seja necessário sua utilização.  

Particularmente em Operações Aeroterrestres, o fato do Exército Brasileiro 

possuir somente uma Unidade de Artilharia apta para cumprir tal apoio, diminui 

a capacidade da troca de experiências entre militares, e também a 

impossibilidade de executarem mais exercícios simulados em conjunto. 

A operação de Cabeça de Ponte Aérea é uma atividade inerente às 

Operações Aeroterrestres (EB70-MC-10.217, 2017), e o Apoio de Fogo na 

mesma é de extrema importância para a manutenção desta zona (Cabeça de 

Ponte Aérea), e consequentemente, atingir seu objetivo posteriormente. 

No sentido de nortear a pesquisa e o conhecimento das capacidades e 

limitações desse material, em uma Operação Aeroterrestre, foi formulado o 

seguinte problema: 

Dentro do contexto de uma Manutenção de uma Cabeça de Ponte Aérea, 

quais seriam as principais capacidades que o Morteiro 120mm AR deve 

apresentar, e quais as limitações limites que o mesmo deve expor, para propiciar 

um Apoio de Fogo adequado para tal operação? 

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Para tornar possível a consecução do problema geral do estudo, foram 

formulados os objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o 

encadeamento lógico do raciocínio apresentado neste estudo. 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Realizar um estudo sobre as principais capacidades e limitações extremas 

que o Morteiro 120mm AR deve apresentar, para propiciar um Apoio de Fogo 

adequado para uma Manutenção de Cabeça de Ponte Aérea. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

a. Analisar capacidades e limitações, como material, do Morteiro 120mm 

AR M2 raiado; 



b. Analisar necessidades e particularidades que uma Operação de 

Manutenção de Cabeça de Ponte Aérea apresenta, no tocante ao Apoio de Fogo; 

c. Verificar a adequabilidade do Morteiro 120mm AR à uma Manutenção de 

Cabeça de Ponte Aérea, comparando suas capacidades e limitações como 

material, às necessidades requeridas de apoio de fogo neste tipo de Operação; 

d. Analisar como é realizada a instrução e os exercícios de simulação com 

o Morteiro 120mm AR no 8º GAC PQDT e em outras unidades; 

e. Sintetizar as reais capacidades e limitações do Morteiro 120mm AR em 

uma Manutenção de Cabeça de Ponte Aérea. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

- Aumento de acervo científico e de pesquisa sobre o Morteiro 120mm AR, 

no âmbito do Exército Brasileiro; 

- Procurar uma maior eficácia e conhecimento na utilização do material 

(Morteiro 120mm AR) em Operações Aeroterrestres; 

- Síntese das reais capacidades e limitações do Morteiro 120mm AR, após 

comparações de diversos manuais acerca dos assuntos sobrepostos, de 

pesquisas acadêmicas no âmbito do Exército Brasileiro, de documentos 

acessíveis e coerentes ao assunto, além de informações passadas por militares 

que trabalham com o material em questão; 

- Analisar mais especificamente a doutrina experimentada de Apoio de 

Fogo numa Operação de Cabeça de Ponte Aérea com o Morteiro 120mm AR; 

- Dissuasão frente FFAA estrangeiras. 

 

2. METODOLOGIA 

 

Com o intuito de colher informações que permitam levar à uma possível 

solução para o problema, o plano desta pesquisa contemplou leitura analítica de 

fontes, entrevista com especialista, questionários, argumentação e discussão de 

resultados. 

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

principalmente, os conceitos de pesquisa bibliográfica, pois foi baseada nos 

documentos e manuais e qualitativa, pois os dados obtidos por meio dos 

questionários são baseados em expectativas e estimativas e as informações 

obtidas através da entrevista é baseada em experiência em cursos no exterior 

com doutrina e materiais de Forças Armadas de outros paises. 



Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo 

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

tema, o que exigiu uma familiarização inicial, iniciada pela pesquisa bibliográfica, 

seguida de questionário para uma amostra com expectativas e estimativas sobre 

possíveis capacidades de aplicação, visto que há pouca atividade de campo, 

atualmente, visando comprovar a viabilidade do material. 

O delineamento dessa pesquisa iniciou-se procurando a definição de 

termos e conceitos, acerca da Função de Combate Fogos e consequentemente 

do Morteiro 120mm, a fim de tornar viável a solução do problema de pesquisa, 

sendo baseada em uma revisão de literatura em diversos Trabalhos de 

Conclusão de Curso provenientes da Escola de Aperfeiçoamento de Oficais do 

Exército Brasileiro, e através de manuais do Ministério da Defesa e do Exército 

Brasileiro. Essa delimitação baseou-se na necessidade de busca de referências 

à forma de atuação do Morteiro 120mm em diversas situações, mas 

principalmente numa manutenção de Cabeça de Ponte Aérea.   

Foram utilizadas as idéias-chave Emprego do Morteiro Pesado 120mm, 

Manutenção de uma Cabeça de Ponte Aérea, Apoio de Fogo em Operações 

Aeroterrestres, Capacidades e limitações do Mrt P 120mm, Operações 

Aeroterrestres, juntamente com seus correlatos em inglês e espanhol, em sítios 

eletrônicos de procura na internet e na biblioteca de monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). Sendo selecionados artigos e documentos 

em português e espanhol. O sistema de busca foi complementado pela coleta 

manual de relatórios de exercícios militares, bem como de manuais de 

campanha referentes ao tema do EB. 

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

operações aeroterrestres, mais especificamente, em operações de Cabeça de 

Ponte aérea (C Pnt Ae).  

 

 

2.1 COLETA DE DADOS 

 

 Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de entrevista 

exploratória e questionário. 

 

2.2.1 Questionário 

 



 Na sequência da busca de exploração teórica a respeito do contexto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de 

questionário. A amostra contemplou Capitães e Tenentes da Arma de Artilharia, 

formados na Academia Militar das Agulhas Negras, com algum conhecimento 

sobre o assunto ou experiência com o Morteiro 120mm AR em operações de tiro 

real, e/ou operações aeroterrestres. 

 A amostra foi selecionada entre militares oriundos de Organizações 

Militares de Artilharia que utilizam ou já utilizaram o Morteiro 120mm AR, bem 

como por instrutores de Estabelecimentos de Ensino do Exército Brasileiro, de 

forma a não haver qualquer tipo de interferência ou influência nas respostas. 

 A distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta (link para 

formulário eletrônico) para os militares que atendiam aos requisitos. 

 Foram ainda selecionados 3 capitães-alunos do Curso de Artilharia da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) para integrar a amostra, visto que 

os mesmos preenchiam os requisitos, além de terem passado por diversas 

Organizações Militares. 

 

 

2.2.2 Entrevista 

 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar 

experiências relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes especialistas, em ordem cronológica de execução: 

Nome Justificativa 

ANDERSON EDUARDO E SOUZA REIS – Cap EB 
Instrutor do Curso de Artilharia da EsAO, 

possuidor do Curso Avançado de Artilharia 
do Exército dos EUA 

VICTOR ALMEIDA PEREIRA – Maj EB Instrutor SIMAF/AMAN (2017-2019) 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 REVISÃO DA LITERATURA  

 

O Exército Brasileiro atualmente vêm em busca da modernização e 

aprimoração de suas Funções de Combate. Inserido nestas, encontra-se a 

Função de Combate Fogos, definida pelo EB20-MC-10.206: FOGOS (BRASIL, 

2015) como: “Uma função de combate que compreende um conjunto de tarefas 



e sistemas inter-relacionados que permitem a aplicação e o controle dos fogos, 

orgânicos ou não, integrados pelos processos de planejamento e coordenação”. 

Também de acordo com FOGOS (BRASIL, 2015): “Nas operações 

conjuntas, as unidades devem possuir apoio de fogo adequado e preciso que 

forneça alcance operativo e mobilidade para a tropa e o comandante da Força”. 

O Exército Brasileiro possui atualmente o Morteiro Pesado (Mrt P) 120mm 

M2 raiado, e segundo o C 23-95: MORTEIRO 120mm AR (BRASIL, 2014):  

Este armamento será empregado, inicialmente, em 

Batalhões de Infantaria Blindados, Regimentos de Carro de 

Combate, Regimentos de Cavalaria Blindado, Regimentos de 

Cavalaria Mecanizado, e para experimentação doutrinária de 

emprego, em Grupo de Artilharia de Campanha Pára-Quedista 

(GAC Pqdt), Grupo de Artilharia de Campanha Leve (GAC L), e 

Grupo de Artilharia de Selva (GAC Sl).  

 

Como material a ser estudado, Podemos verificar nas tabelas a seguir, 

suas possibilidades (Figura 1) e limitações (Figura 2), Segundo C 23-95, 2014. 

 

 

        Figura 1: Possibilidades do Morteiro 120mm AR 
        Fonte: BRASIL, 2014, p. 2-4 

 

        Figura 2: Limitações do Morteiro 120mm AR 
        Fonte: BRASIL, 2014, p. 2-5 

 



“As unidades de Artilharia que vierem a ser dotadas como Mrt P 120mm 

M2 raiado, deverão adaptar-se às características do material, à doutrina e ao 

emprego da arma”. (C 23-95, 2014). 

As outras Organizações Militares de Artilharia do Exército Brasileiro que 

possuem o Mrt P 120mm em sua dotação, não possuem as mesmas 

características de emprego que o 8º GAC Pqdt, sendo cada uma componente 

de uma Brigada com diferentes características. O 20º GAC L é orgânico da 12º 

Brigada de Infantaria Leve (característica aeromóvel) e o 1º GAC Sl é orgânico 

da 23ª Brigada de Infantaria de Selva. 

Carrancho (2017) afirma que por ser a única unidade de Artilharia de 

Campanha Pára-quedista no Exército Brasileiro, todo treinamento, execução e 

doutrina atinente à Apoio de Fogo às atividades Aeroterrestres recai sobre esta 

Organização Militar, não sendo possível a troca de experiências ou estudos 

acerca das capacidades e limitações que o GAC pode apresentar na execução 

dessas operações. 

Também em Carrancho (2017) analisamos que: 

Em um contexto de combate convencional, uma provável 

forma de emprego da Brigada de Infantaria Pára-quedista seria a 

formação de Forças-tarefa para o estabelecimento de cabeça de 

ponte aérea em áreas profundas do território inimigo, tendo, neste 

contexto, uma ou mais baterias do 8º GAC Pqdt atuando em apoio 

direto, ou mesmo o Grupo em apoio geral à Bda, normalmente em 

dipositivo em 6400’’’. Esse tipo de operação possui algumas 

particularidades, no tocante ao emprego da Bateria orgânica do 8º 

GAC Pqdt, exigindo que haja um adestramento direcionado e bem 

conduzido levando em conta essas particularidades. 

 

A operação aeroterrestre é definida Segundo EB70-MC-10.223: 

OPERAÇÕES (BRASIL, 2017), como: 

 Uma operação militar conjunta, que envolve o movimento 

aéreo para a introdução de forças de combate e seus respectivos 

apoios em uma área, por meio de aterragem das aeronaves ou 

por meio de lançamento de paraquedas, visando à execução de 

uma ação de natureza tática ou estratégica, para emprego 

imediatamente após a chegada ao destino. 

“Em uma operação aeroterrestre, o apoio de artilharia se inicia antes de 

seu desencadeamento e só termina quando cessa a missão da força. Assim, são 

planejados fogos em apoio às diversas fases da operação: movimento aéreo, 

assalto, defesa da cabeça-de-ponte aérea e operações subseqüentes” (C 6-1, 

1997). 



Uma Cabeça de Ponte Aérea (C Pnt Ae) é definido segundo EB70-MC-

10.223: OPERAÇÕES (BRASIL, 2017), como: 

Área geográfica conquistada e/ou mantida, a fim de 

proporcionar o espaço necessário para o desembarque por via 

aérea de tropas, equipamentos e suprimentos. Deve possuir, além 

disso, espaço para a dispersão dos meios, para defesa em 

profundidade e para a manobra da força encarregada de sua 

manutenção. 

Na sequência da busca de exploração teórica a respeito do contexto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de 

questionário. 

Para melhor analisar como é realizada a instrução e os exercícios de 

simulação com o Morteiro 120mm AR nas unidades que possuem o material, foi 

realizado um questionamento sobre exercícios com tiro real nas Unidades que 

utilizam este material. Com o objetivo de traçarmos um melhor entendimento da 

real prática e adestramento que as Unidades de Artilharia possuem com o 

Morteiro 120mm, mesmo que fora de uma situação tática. 

 

Tabela 1 – Frequência de exercícios realizados com tiro real, com Mrt 120mm AR 
Fonte: o autor 

 
 

A percepção da amostra, de maneira geral, é que grande parte dos 

militares quando estavam em uma das Unidades de Artilharia possuidoras do 

Morteiro 120mm, realizaram somente 1 (uma) vez ao ano o tiro real com este 

material. Tal resultado, demonstra a pouca utilização do mesmo, e 

consequentemente, uma dificuldade para a percepção de capacidades e 

limitações que o material pode apresentar no seu Apoio de Fogo às operações 
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de Cabeça de Ponte. 

 

 

Tabela 2 – Capacidades observadas do Mrt 120mm AR 
Fonte: O autor 

Este outro item, procurou levantar as capacidades observadas por esses 

militares, quando os mesmos realizaram operações/instruções com o Mrt 

120mm AR. Capacidades estas que foram já citadas no manual do Morteiro 

(BRASIL, 2014, p. 2-4), e com outras sugeridas pelos militares que preencheram 

o questionário (foi aberto a sugestão de capacidades do material). 

Observou-se uma maior incidência (63,2% em ambos) nas capacidades 

de “Realizar tiro indireto”, e de “Ser acionado com facilidade e rapidez, devido 

peso e maneabilidade reduzido”. E ainda em destaque (47,4% em ambos), 

“Atirar de zonas cobertas ou ocultas e atingir posições desenfiadas”, e “Deslocar-

se com rapidez”. Ambas sendo capacidades já apresentadas pelo fabricante no 

seu manual. 

A partir deste resultado, observa-se uma coerência com o possível 

emprego deste morteiro, pelo Grupo de Artilharia responsável pelo Apoio de 

Fogo, em operações aeroterrestres, já que são possibilidades esperadas e 

necessárias pelos elementos de manobra que buscam a conquista e 

consolidação da Cabeça de Ponte.  
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Tabela 3 – Limitações observadas do Mrt 120mm AR 
Fonte: O autor 
 

Da mesma maneira, procurou-se levantar as limitações observadas por 

estes militares, quando estes estavam em operações e/ou instruções, com as 

limitações já apresentadas pelo manual do morteiro (BRASIL, 2014, p. 2-5), e 

com outras sugeridas pelos militares que preencheram o questionário (foi aberto 

a sugestão de limitações do material). 

A maior deficiência identificada (com 57,9% das respostas), foi o de “Falta 

de precisão nos arrebentamentos”, seguido de “Movimento através campo 

limitado pelo grande peso da munição e pela necessidade de condução do Mrt 

P rebocado por Vtr” (com 36,8% das respostas). Salienta-se que a deficiência 

mais apontada, não consta listada no manual do material (BRASIL, 2014, p. 2-

5).

 

Tabela 4 – Sobre a existência de exercícios de simulação de Cabeça de Ponte empregando o 
Mrt 120mm AR. 
Fonte: O autor 
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Outro item procurou investigar se há ou já houve exercícios de simulação 

tática de manutenção de Cabeça de Ponte, com o Mrt 120mm, nas Unidades de 

Artilharia possuidoras do Material em questão. Não foi especificado a Cabeça de 

Ponte Aérea, tendo em vista somente o 8º GAC Pqdt ter essa característica. 

Porém como as características das operações são muito semelhantes, buscava-

se um aproveitamento das experiências nessas operações. 

Porém, somente 31,6% dos militares, responderam que já houve ou há 

simulações desse tipo em suas Unidades. E desse total de militares que 

responderam já ter feito essa atividade, 100% pertenciam ao 8º GAC Pqdt.  

Logom considera-se que não há, ou é muito pouco realizado atividades desse 

tipo, com o Mrt 120mm. 

Neste questionário, ainda foi aberto um espaço para sugestões ou 

complementos ao tema, no qual se destacaram os seguintes comentários: 

a) “Dentre as possibilidades de dissimulação tática e mistura de calibre 

para iludir o Inimigo na conquista e manutenção de cabeça de ponte ou até 

mesmo na junção, o Mrt 120mm, aliado a uma boa precisão e grande capacidade 

de destruição, poderá trazer benefícios e vantagem ao ataque de uma tropa que 

pretende a este tipo de operação. Sendo assim, é preciso realizar exercícios e 

adestramento para que o militar esteja familiarizado a lidar com esta diversidade 

de material (obuseiros e Mrt).”; e 

b) “Durante os exercícios, tanto a Bateria de Morteiros quanto a Bateria 

de Obuses, realizam entrada em posição típica de uma defesa de C Pnt Ae. 

Creio que uma das questões, particularmente no assalto Aeroterrestre, seja a 

mobilidade dessas Subunidades na Cabeça de ponte, quando lançadas em uma 

ZL, já que as viaturas tratoras deverão também estar nesse escalão de 

acompanhamento. Situação que não é simulada nos exercícios”. 

Tais comentários foram destacados, pois o primeiro, letra a), reforça a 

necessidade de realizar exercícios e adestramentos para aumentar a prática e a 

eficiência numa manutenção de Cabeça de Ponte com o material em questão do 

estudo, e o segundo, letra b), também relacionado à necessidade de exercícios 

simulados, diz respeito à dificuldade da mobilidade de uma Bateria de Morteiro, 

caso sejam lançadas de aeronaves, já que suas viaturas tratoras também 

necessitam ser lançadas, e tal situação não foi simulada em exercícios até o 

momento. 

 



Realizada uma Entrevista exploratória, com o Capitão Anderson Reis, 

Instrutor do Curso de Artilharia da ESAO, possuidor do Curso Básico 

Páraquedista, e do Curso Avançado de Artilharia, realizado nos EUA em 2018, 

procurou-se nos questionamentos, obter deste especialista, suas opiniões 

acerca do Mrt 120mm, se há outras alternativas para o Apoio de Fogo à uma 

Cabeça de Ponte Aérea, como a doutrina do exército Norte Americano se 

comporta nesta operação (Apoio de Fogo em uma Cabeça de Ponte Aérea), e 

algumas ações tangíves que podemos tomar, para aumentar a eficiência do 

nosso Apoio de Fogo. 

Questionado sobre quais são as primordiais capacidades e quais as 

oportunidades de melhoria do Mrt 120mm AR, o Cap Anderson Reis citou que o 

peso reduzido do morteiro facilita o transporte e, assim, se torna essencial para 

uma operação Aeroterrestre (REIS, 2019). Todavia, dentro de suas limitações, a 

restrição de realizar tiros em 6400’’’ (sem conteiramento da placa base), seria o 

principal fator restritivo para utilização desse material em uma manutenção de 

Cabeça de Ponte Aérea (REIS, 2019). 

Sobre sua experiência no Curso Avançado de Artilharia do Exército dos 

EUA, no ano de 2018, um dos aspectos observados, foi o do material usado pelo 

Exército Americano, que seria um obuseiro muito similar com o “Light Gun” 

utilizado pelo Exército Brasileiro (L 118 – 105mm), porém mais atual, com a 

capacidade de tiros em 6400’’’ e com peso reduzido. (REIS, 2019) 

Além do material, outras observações realizadas durante o Curso 

Avançado de Artilharia dos EUA, que mereceram destaques, segundo REIS 

(2019), é “a utilização de vários materiais de acordo com o a missão e meios 

disponíveis. Para as ações aeroterrestres, os norte-americanos usam até o Obus 

155mm M777, que é aerotransportado ou helitransportado, e consegue 

aprofundar os fogos no combate”. 

Outro ponto que merece ênfase, é a sugestão do perguntado, para uma 

alternativa ao Mrt 120mm, no Apoio de Fogo à uma Cabeça de Ponte Aérea. No 

qual, o Cap Anderson Reis sugestionou que o Obus M56 OTO Melara (já 

utilizado pelo 8º GAC Pqdt), e o mais moderno Obus Light Gun (M119), utilizado 

pelo Exército Norte-Americano, seriam boas alternativas para esse apoio de fogo 

(REIS, 2019). 

Para aumentarmos o cabedal de conhecimento acerca do Morteiro 

120mm AR, foi também realizada uma entrevista exploratória com o Major de 

Artilharia Victor Almeida Pereira, instrutor do SIMAF/AMAN (Simulador de Apoio 



de Fogo da AMAN), e antigo Comandante de Bateria de Morteiros no 2º GAC 

Leve (Barueri – SP), com o intuito de através dessa ferramenta (SIMAF/AMAN), 

podermos verificar singularidades e possibilidades do material analisado no 

contexto de uma manutenção de uma Cabeça de Ponte. 

No SIMAF/AMAN, são realizados exercícios de simulação com as 

Baterias de Morteiro do 8º GAC Pqdt, do 2º GAC L e do 20º GAC L. Cujo 

objetivos são os previstos no PPA-Art (Programa Padrão de Adestramento – 

Artilharia), para o PAB U (Período de Adestramento Básico – Nível Unidade), 

que é basicamente realizar Regulação Percutente, Tiro sobre zona, 

Planejamento de Fogos e tiros previstos (ALMEIDA, 2019). 

 Há a possibilidade de inserção de situação tática no SIMAF, porém tendo 

em vista o nível de conhecimento técnico da tropa participante da simulação, a 

inserção de uma situação tática no SIMAF, seria pouco produtivo, já que o 

simulador funciona, nesse caso, como meio auxiliar de instrução e não de 

adestramento. Portanto, a tropa dos Grupos de Artilharia, chegam para 

complementar a instrução de qualificação (ALMEIDA, 2019). 

 Perguntado sobre quais seriam as maiores capacidades e limitações 

técnicas apresentadas pelo Morteiro 120mm, o entrevistado citou dentro das 

capacidades, a facilidade de transporte e de acionamento da peça e a 

possibilidade de se atirar em posições desenfiadas que exigem grandes ângulos 

de incidência, algo bastante comum em áreas edificadas e densamente 

urbanizadas. O que vai ao encontro do levantado anteriormente no questionário 

apresentado à militares que trabalharam com o material em algum momento 

(63,2% elegeram “Realizar tiro indireto”, e “Ser acionado com facilidade e 

rapidez, devido peso e maneabilidade reduzido”. E 47,4% atirar de zonas 

cobertas ou ocultas e atingir posições desenfiadas e deslocar-se com rapidez) 

(ALMEIDA, 2019). 

 As limitações técnicas do material, residem no restrito campo de tiro 

horizontal, na maior vulnerabilidade a radares de trajetória inimigos e na 

dificuldade em reapontar as peças (no caso, por exemplo, de emprego da técnica 

de 6400’’’) (ALMEIDA, 2019). 

 Ainda sobre o emprego da técnica de 6400’’’, o Major Victor Almeida 

ressalta ainda que esta é uma considerável limitação na manutenção de Cabeça 

de Ponte Aérea, haja vista que  

“mudar a placa-base de posição para apontar em todas as 

direções é taticamente inviável, pois exigiria a preparação de 



diversos buracos para a fixação da placa-base, gerando um gasto 

excessivo de tempo na pontaria. Ademais, atirar sem a placa-base 

assentada limita sobremaneira o emprego do material e reduz a 

precisão em cerca de 300m, conforme descrito na página 4-21 do 

manual C 23-95.” 

 

 Nesse último caso em particular, o C 23-95: MORTEIRO 120mm AR 

(BRASIL, 2014), na página 4-21, cita que: 

“Em situações de emergência, nas quais não haja tempo 

suficiente para a preparação adequada do terreno, o tiro pode ser 

realizado com a placa-base assentada diretamente sobre o solo. 

Nesse caso, a elevação mínima do tubo deve ser de 60º (1067’’’), 

sendo esperado um erro em alcance de cerca de 300 m para a 

carga máxima na execução do primeiro tiro. Esta variação é 

decorrente da ancoragem da placa-base no terreno.”  

    

 O Major Victor Almeida, ainda complementa que em sua opinião, na 

manutenção de uma Cabeça de Ponte, o morteiro e o obuseiro deveriam ser 

empregados de maneira conjunta, pois ambos se complementam (ALMEIDA, 

2019). 

 Cabe aqui, ressaltar-mos a convergência de pensamentos dos dois 

entrevistados nesta pesquisa (Cap Anderson Reis e Maj Victor Almeida), quando 

dizem que a principal limitação do Morteiro 120mm AR, é a impossibilidade de 

realizar missões de tiro com o emprego da técnica 6400’’’. O que diminuiria em 

eficiência, o Apoio de Fogo necessário à uma manutenção de Cabeça de Ponte 

Aérea, tendo em vista o possível erro de alcance (300m), caso o Mrt não esteja 

com a placa-base assentada. E assim, a limitação de uma Bateria de Morteiro 

atirar em 6400’’’ sem precisar mudar de posição. 

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste 

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

ampliando a compreensão sobre a utilização do Morteiro 120mm AR na 

manutenção da Cabeça de Ponte Aérea, e suas capacidades e limitações 

identificadas em diversas opiniões e encontradas em alguns materiais de 

consulta.  

A revisão de literatura viabilizou identificar as possibilidades e dificuldades 



do referido material, e os questionários e entrevistas mostrados no capítulo 

anterior, proporcionou identificarmos quais as principais questões levantadas 

pelos militares que trabalharam com o Morteiro 120mm AR, acerca da 

efetividade do mesmo numa manutenção de Cabeça de Ponte Aérea, ou em 

operações militares similares. 

Importante ressaltar neste capítulo, que devido as poucas experiências do 

Mrt 120mm em exercícios simulando uma Manutenção de Cabeça de Ponte 

Aérea (visualizado nos questionários), fica bastante restrito delimitar as 

principais capacidades e limitações deste material na execução desta operação 

específica. 

Assim, para as considerações finais, nos baseamos nas capacidades e 

limitações do material em discussão, dentro de 3 aspectos: os já listados e 

descritos no manual do Mrt 120mm AR (C 23-95, 2014), o de experiências (em 

forma de questionário) de militares que já trabalharam com o referido material, e 

o de militares especialistas em suas áreas, que em forma de entrevista, 

expuseram suas opiniões acerca de experiências vividas e encontradas 

diariamente e em até exércitos estrangeiros. 

Verificou-se nestes aspectos supracitados, a constatação de uma grande 

gama de possibilidades (capacidade da realização de tiro indireto, ser acionado 

om rapidez, capacidade de atirar de posições desenfiadas, etc) que este material 

possui para um Apoio de Fogo eficiente à diversas operações militares podendo 

ser dentre elas uma eventual Cabeça de Ponte Aérea. 

Porém, as deficiências também observadas do Morteiro 120mm, foram 

mais preponderantes para a considerações finais deste trabalho. Podemos 

destacar alguns limites do material, já descritos acima, porém a limitação que 

mais dificulta a manutenção de uma Cabeça de Ponde Aérea é sem dúvida a 

impossibilidade de realizar o Apoio de Fogo em 6400’’’(sem a necessidade de 

conteirar a placa base do material).  

Dentro de possíveis soluções para este problema, recomenda-se, que se 

utilize, ou obuseiros que detenham a capacidade de realizar disparos em 6400’’’ 

(Obus light gun M 119, como exemplo, similar ao L 118 que o Exército Brasileiro 

possui), ou o aerotransporte ou helitransporte de Obuseiros Autopropulsados, 

para a região de Manutenção de Cabeça de Ponte Aérea (podendo utilizar o M 

109). Ou ainda 4 baterias de morteiro, cuja cada bateria em posição, cubra um 

setor, que no final cubrirá 6400’’’ no total, não necessitando de realizar o 

conteiramento da placa base, e assim diminuir a precisão do material.  



Conclui-se, portanto, que o Morteiro 120mm AR, atuando numa 

Manutenção de Cabeça de Ponte Aérea, acerca de todos as suas capacidades 

e limitações, não é interessante a sua utilização como único material de Apoio 

de Fogo, para atingir esse fim (manutenção da Cabeça de Ponte Aérea), devido 

principalmente, à sua impossibilidade de realizar disparos em 6400’’’. 
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SOLUÇÕES PRÁTICAS 

  

Para suprimir a principal limitação do Morteiro 120mm AR numa 

manutenção de Cabeça de Ponte Aérea, uma solução prática seria desenvolver 

a capacidade do Morteiro realizar disparos em 6400’’’ sem a necessidade de 

conteirar a placa base (e assim apresentar uma dinamicidade maior ao Apoio de 

Fogo ao elemento de manobra). 

 Outra tangível solução seria de, no escalão de acompanhamento, 

introduzir não uma, mas 4 Baterias de Morteiro 120mm AR (devido ao seu 

reduzido peso em relação aos outro Obuseiros), cuja cada bateria em posição, 

cubra um setor, que no final cubrirá 6400’’’ no total, não necessitando de realizar 

o conteiramento da placa base, e assim diminuir a precisão do material. 

 Ou uma outra solução seria de adquirir outro material que atenda de 

melhor maneira uma Manutenção de Cabeça de Ponte Aérea, como o Obus light 

gun M 119, como exemplo, similar ao L 118 que o Exército Brasileiro possui, pois 

é um obuseiro que detem a capacidade de realizar disparos em 6400’’’. 

 

 


