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RESUMO 
O presente estudo buscou levantar as capacidades e limitações encontradas no Morteiro 120mm 

AR, numa manutenção de Cabeça de Ponte Aérea em Operações Aeroterrestres. Para tanto, 

buscou-se por meio de pesquisa bibliográfica sobre o referido material, entender o contexto da 

inserção do Morteiro nas Unidades do Exército Brasileiro, características do material, definições de 
operações em geral e de uma Cabeça de Ponte Aérea. Foram realizados questionários e 

entrevistas com especialistas de forma a orientar como seria sua melhor utilização a fim de 

aumentar o escopo de informações úteis  a cerca do tema. Nos resultados, durante o estudo foi 

feita uma comparação com o Obuseiro Ligth Gun M119, material amplamente utilizado por tropas 

aeroterrestres de outros países, com a finalidade de comparar suas capacidades e limitações com 

o Morteiro 120mm AR neste tipo de operação, além de opiniões de militares sobre a capacidade e 

limitação deste material. Por fim, chegou-se a conclusão, 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 present study sought to raise the capacities and limitations found in the 120mm AR Mortar, in 

maintenance of the Air Bridge Head of Airbone Operations. For this purpose, it was sought through 

bibliographic research on the referred material, to understand the context of the insertion of the 

Mortar in the Brazilian Army, characteristics of the material, definitions of operations in general and 

of an Air Bridge Head of Airbone Operations. Questionnaires and interviews with specialists were 

carried out in order to guide how it would be best used in order to increase the scope of useful 

information on the topic. In the results, during the study, a comparison was made with the Ligth 

Gun M119, a material widely used by airborne troops from other countries, in order to compare 
their capabilities and limitations with the 120mm AR Mortar in this type of operation, in addition to 

the opinions of military personnel. about the capacity and limitation of this material. Finally, the 

conclusion was reached, that the 120mm AR Mortar should not be used as the only Fire Support 

material for Air Bridge Head of Airbone Operations, in view of no possibility to shooting at 6400 ' '' 
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Dentre as características do combate moderno, podemos verificar que a 

conquista e manutenção da iniciativa e a rapidez para a conquista de um 

determinado objetivo, em um curto espaço de tempo, faz com que os exércitos de 

todo mundo tenham tropas especializadas que atuem de forma rápida, versátil em 

um curto espaço de tempo, são assim as tropas aeroterrestres e aeromóveis. Tal 

rapidez em colocar grandes quantidades de efetivos em determinado terreno, 

constitui-se uma grande vantagem estratégica e devido ao uso de aeronaves 

como KC-390 pode-se alcançar objetivos muito mais distantes do que poderiam 

ser atingidos por outros meios de transporte.  

 Vimos ao longo da história militar a grande utilização de tropas 

paraquedistas em diversos campos de batalhas principalmente na Segunda 

Guerra Mundial, a exemplo da operação Market Garden, operação na qual 

observou-se a necessidade de uma artilharia paraquedista pois o apoio naval não 

chegou a tempo para apoiar pelo fogo e tal operação em seu final fracassou. 

Diante disso, o Exército Brasileiro verificou a necessidade de desenvolver 

uma doutrina para criar uma tropa especializada capaz de ter grande mobilidade 

territorial através do vetor aéreo e que fosse uma força de ação estratégica, assim 

na década de 1940, criou-se a Escola de Paraquedismo militar do Brasil e desde 

então vêm formando militares especializados para tais tipos de operação.     

Diante da necessidade do apoio de fogo nas operações aeroterrestres, a 

Artilharia do Exército Brasileiro possui atualmente uma Unidade com 

características especiais voltadas para proporcionar o apoio de fogo nas 

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

(8º GAC Pqdt), criado em 1946, sediado na cidade do Rio de Janeiro-RJ, 

conhecido como Grupo Aeroterrestre "GA", é orgânico da Brigada de 

InfantariaPára-quedista (Bda InfPqdt). 

Devido às peculiaridades das operações aeroterrestres, é indispensável que 

o apoio de fogo de uma tropa paraquedista seja dotada com um armamento leve 

e versátil, sendo assim, O 8º GAC Pqdt para atender as necessidades de apoio 

de fogos dos elementos de manobra da sua Brigada, é organizado e composto 

por 2 (duas) Baterias de Obuses Pára-quedistas (Bia O Pqdt) dotadas do Obus 
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105mm M56 Oto Melara e 1 (uma) Bateria de Morteiro Pará-quedista (Bia 

MtrPqdt) dotada do Morteiro Pesado 120mm (Mtr P 120mm), de uma Bateria de 

Comando, seu estado maior e comando.  

Assim, dentro do contexto atual, acerca do Apoio de Fogo as Operações 

Aeroterrestre, vemos a necessidade de conhecermos possibilidades, limitações, 

possível uso conjunto com outros armamentos e/ou uma eventual substituição do 

armamento orgânico do 8º GAC Pqdt, neste caso, especificamente o Morteiro 

Pesado 120mm devido a limitação de realizar o tiro em 6400". 

 

1.2 OBJETIVOS  
 

1.2.1 Objetivo Geral 
 

- Realizar um estudo sobre as principais capacidades que o Morteiro 120mm 

AR pode apresentar e quais suas limitações de emprego, a fim de  prestar um 

Apoio de Fogo adequado para uma manutenção de cabeça de ponte Aérea. 

 

1.2.2 Objetivos específicos 

 

-  Analisar capacidades e limitações do Morteiro 120mm AR M2 raiado; em 

uma Operação de Manutenção de Cabeça de Ponte, no tocante ao Apoio de Fogo 

no tiro em 6400"; 

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

Cabeça de Ponte Aérea, comparando suas capacidades e limitações do material, 

às necessidades requeridas de apoio de fogo neste tipo de Operação; e 

- Analisar a possibilidade de substituição do Morteiro 120mm AR ou a 

utilização em par com o Obuseiro 105mm L 119 LIGHT GUN (versão inglesa), 

ainda em estudo pelo EM para possível aquisição, no 8º GAC Pqdt e em outras 

unidades que realizam operações aeroterrestres e aeromóveis. 
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1.3 JUSTIFICATIVAS 

 

- Entendimento da utilização do material Morteiro 120mm AR em Operações 

Aeroterrestres; 

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

a sua flexibilidade, possibilidades de realizar um tiro em 360º (6400''') em uma 

Operação de Cabeça de Ponte Aérea e sua mobilidade do apoio de fogo em 

comparação aos demais meios de apoio de fogo disponível em outros exércitos 

que realizam Operações Aeroterrestres, em especial o Obuseiro 105mm L 119 

LIGHT GUN que esteve presente nos últimos conflitos do Iraq e Afeganistão, 

através de pesquisas em manuais acerca dos assuntos sobrepostos, de 

pesquisas acadêmicas no âmbito do Exército Brasileiro, demais documentos 

referentes ao assunto alvo da pesquisa e além de informações passadas por 

militares que trabalham com o Mtr 120mm AR; e 

 

2. METODOLOGIA 

 

A metodologia utilizada neste artigo científico, tem como objetivo obter 

informações que permitam uma possível solução para o problema apresentado. O 

plano desta pesquisa atentou para a leitura analítica de diversas fontes de 

conhecimento sobre o assunto, entrevista com militares, questionários, 

argumentação e discussão de resultados. 

Ao se tratar da forma utilizada quanto a abordagem do problema, 

utilizaram-se, os conceitos de pesquisa bibliográfica, pois foi baseada nos 

documentos e manuais referente ao Mrt 120mm e em doutrina de Forças 

Armadas de outros países que possuem esse material, pois os dados obtidos por 

meio dos questionários são baseados em expectativas e estimativas, já as 

informações obtidas através da entrevista é baseada em experiência de militares 

que já tiveram experiência no uso do material em missões de tiro real e em 

operações aeroterrestre e aeromóveis. 

No que tange ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória 

acerca do tema, tendo como ponto de partida a pesquisa bibliográfica, em 

seguida de questionário para uma amostra com expectativas e estimativas sobre 

possíveis capacidades de aplicação do material nas operações aeroterrestre, 

visto que há pouca atividade de campo  que comprovam a viabilidade do Mtr 

120mm e que possibilite a comparação no terreno com demais materiais. 
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O delineamento desta pesquisa deu-se pela definição de termos e 

conceitos, acerca da Função de Combate Fogos e consequentemente do Mtr 

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 Oficiais do Exército 

Brasileiro, e através de manuais do Morteiro 120mm, do Obuseiro 105mm L 119 

LIGHT GUN e de manuais do Exército Brasileiro. Essa delimitação buscou 

apresentar referências quanto à forma de atuação do Mrt 120mm em diversas 

situações, comparação com o L 119 e sua possibilidade de utilização, 

principalmente na manutenção de Cabeça de Ponte Aérea. 

As idéias-chave desta pesquisa são: 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, Capacidade e 

limitações do Obuseiro 105mm L 119 LIGHT GUN (versão inglesa) e Operações 

Aeroterrestres, juntamente com seus correlatos em inglês, 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 inglês, 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.   

 

2.1 COLETA DE DADOS 

 

A respeito do assunto, o delineamento da pesquisa contemplou a coleta de 

dados por meio de entrevista exploratória e questionário.   

 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 
 

Em busca da exploração teórica referente ao assunto desta pesquisa, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de 

questionário. A amostra foi realizada com um grupo de 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. 
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A amostra foi selecionada entre militares oriundos de Organizações 

Militares de Artilharia que utilizam ou já utilizaram o Morteiro 120mm AR, 8º GAC 

Pqdt, 20º GAC L e 2º GAC L, 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. 

Além disso, forma selecionados 8 capitães-alunos do Curso de Artilharia da 

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

os militares preenchiam os requisitos, além de terem passado por funções que 

lidavam diretamente com o Mtr 120mm. 

 

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 

Pedro Dantas Macieira - 1º Ten EB Instrutor do Estágio de Morteiro  
120mm - COTER para OM do 
Exército Brasileiro que possuem 
este material como dotação  

Everton Oliveira Benhen - Maj Instrutor da EsAO 
Ex - S3 do 8º GAC Pqdt 

Mauro José de Almeida Junior  Atual Cmt do 20º GAC L 
Ex Cmt do C Art EsAO 

Bernado Negreiros de Lima 
Carrancho 

S3 do 20º GAC L 

QUADRO 1 – Quadro de Especialistas entrevistados 

Fonte: O autor   

 
 
 
 
 
 



3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

3.1 REVISÃO DE LITERATURA 
 

O Exército Brasileiro diante da evolução dos conflitos mundiais, vêm se 

buscando modernizar e aprimorar suas funções de combate, no nosso caso 

específico Função de Combate de Fogos, desenvolvendo novos materiais mais 

adequados para o emprego na artilharia de campanha, visando melhorar o 

método de pontaria das peças, maior rapidez na entrada de posição, melhor 

precisão e maior alcance para que possa bater o inimigo o mais longe possível 

das posições dos elementos apoiados pelo fogo. Dentro desse contexto define-se 

pelo manual EB20-MC-206: FOGOS (BRASIL, 2015), a Função de Combate 

Fogos 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”   

Assim em 2008 o 8º GAC Pqdt recebeu o Mtr P 120 mm M2 raiado para 

experimentação doutrinária nas operações desenvolvidas pela Brigada Pára-

quedista. Desta forma o grupo aeroterrestre teve de se adaptar ao novo material, 

segundo o C 23-95: MORTEIRO 120MM AR (BRASIL, 2004): 

 

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).  
 

“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, 2004). 

Os demais grupos de Artilharia de Campanha do Exército Brasileiro que 

possuem o Mtr 120mm AR, conforme supracitado, possuem características 

semelhantes ao do 8º GAC Pqdt, no entanto cada uma com uma vocação e tipo 

de operação específica e modos de transportes e infiltração na zona de 

operação/conflito diferentes. O 20º GAC L é orgânico da 12ª Brigada de Infantaria 
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Leve (aeromóvel) vocacionada para as Operações Aeromóveis como Assalto 

Aeromóvel a Cabeça de Ponte e o 1º GAC SI orgânico da 23ª Brigada de 

Infantaria de Selva, vocacionado para operações em ambiente de selva e 

ribeirinhas.    

Assim, como 8º GAC Pqdt  é única unidade de artilharia de campanha que 

realiza operações aeroterrestres fica dificultada a troca de experiências acerca 

das capacidades e limitações que o GAC nesse tipo de operação. 

As Operações aeroterrestres são definidas 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 subsequentes" EB20-MC-

206: FOGOS (BRASIL, 2015). 

 Referente às limitações específicas  da artilharia de campanha paraquedista 

vemos a seguir: 

Figura 1: Limitações específicas da artilharia de campanha paraquedista 

         Fonte: BRASIL, 2019, p 2-6 

 

 Podemos verificar nas tabelas a seguir, suas possibilidades (Figura 1) e 

limitações (Figura 2) do material a ser estudado, Mtr 120mm AR, Segundo C 23-

95, 2014. 
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           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 

 

Dessa forma que fosse possível comparar as possibilidades e limitações 

com outro material, foi estudado o obuseiro 105mm L 118 LIGHT GUN (Britânico) 

que teve como seu batismo de fogo real na Guerra das Malvinas (1982) e em 

especial a sua nova versão L 119 que esteve presente nos conflitos do Iraq e 

Afeganistão. Este material foi escolhido para se confrontar as possibilidades e 

limitações do Mtr 120mm, uma vez que em estudo o Exército Britânico percebeu a 

necessidade de substituição do OTO MELARA, material muito versátil pela sua 

possibilidade de ser desmontado mas, no entanto, com curto alcance de 

utilização, apenas 9,5 km.  Assim o OTO MELARA, em uso até hoje pelo Exército 

Brasileiro, foi descartado neste artigo para fins de comparação com o Mtr 120mm. 

Durante a pesquisa histórica, teve-se que devido a qualidade o L 188, hoje 

adaptados para a versão L119 (versão britânica) pela BAE Systems ou M119 

(versão americana) pela empresa Rock Island Arsenal Joint Manufacturing and 

Technology Center (RIAJMTC),  conforme pesquisa realizada em sítios da 

internet a cerca do assunto, (ARMY, 2019) e (BAESYSTEMS,2016),  o Ligth Gun  

foi e é utilizado em unidades paraquedista de países que compõem a 

Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN), sendo material de dotação, 

do 319th Field ArtilleryRegiment (1st, 2nd e 3rd Battalion), orgânico da 82nd 

AirborneDivision (Estados Unidos) e do 4th Batallion/319th Field ArtilleryRegiment 
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orgânico da 173rd Airborne Brigade dos Estados Unidos (ARMY,2019) e do 7th 

Parachute Regiment Royal Horse Artillery, orgânico  da 16th Air Assault Brigade 

(Inglaterra) , Exército da Austrália, Espanha e Nova Zelândia, além de estar 

presente nos últimos grandes conflitos como do Iraque e Afeganistão.  

     
82nd AirborneDivision (Estados Unidos) 

Fonte: Departamento de Defesa Americano 

 

 
82nd AirborneDivision (Estados Unidos) 

Fonte: Departamento de Defesa Americano 

 

Atualmente a nossa artilharia de campanha brasileira, não possuí o 

Obuseiro 105 mm L119 "Light Gun", todavia, conforme o manual C 6-82 (2000, p 

2-2) a diferença para o modelo L 118 é sua a boca de fogo L 20 A1, que utiliza a 



munição americana e seu mecanismo de disparo mecânico por percussão, 

podendo se converter um modelo L 118 em L119, mediante a troca de suas 

bocas-de-fogo. 

No Exército Brasileiro, apenas o obuseiro leve 105mm L118 AR, é  material 

de dotação dos 26º e 32º Grupos de Artilharia de Campanha, sediados em 

Guarapuava (PR) e Brasília (DF), respectivamente, além de serem empregados 

pelo Batalhão de Artilharia do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil, 

sediado no Rio de Janeiro (RJ), inclusive com a produção própria de sua 

munição. 

Diante disso, foi feita uma tabela comparativa com as características do Mtr 

120mm (BRASIL, 2004) feito no Brasil, e do obuseiro L119 Light Gun 

(BAESYSTEMS,2016), este por ter sido testado em conflitos reais, apresentando 

os seguintes dados: 

  

CARACTERÍSTICAS Mrt 120mm L119 LIGHT GUN 

O alcance é compatível com o tipo 
de manobra que apoia (grandes 
profundidades)? 

 
Não 

 
Sim 

Permite o tiro em 360°/6400 mil sem 
conteiramento das peças? 

 
Não 

 
Sim 

Permite flexibilidade de transporte, 
principalmente ser lançado de 
paraquedas? 

 
Sim, no entanto, nunca 
foi lançado. 

 
Sim 

O material permite grande cadência 
de tiro? 

 
Sim 

 
Sim 

O material permite boa precisão?  
Parcialmente 

 
Sim 

O material pode ser tracionado por 
viaturas leves?  

 
Sim 

 
Sim 

Facilidade de peças de reposição / 
manutenção? 

 
Sim, por ser de 
fabricação nacional 

 
Não 

     Tabela 1: Quadro comparativo de características do Mtr 120mm e L 119. 
     Fonte: Elaborado pelo autor com base em BRASIL, 2000 e 2004,  e BAE SYSTEMS, 2016 

 

 

 

 

 

 

 



Quadro comparativo com as principais características do Mtr120mm e do 

Obus L119 LIGHT GUN. 

ITEM Mrt P 120mm  Obus 105mm L119 LIGHT GUN 

Calibre 120mm 105mm 

Raio de ação da 
granada 

30m (Gr 120 AE Convl) 15m (HE L31A3) 

Peso 717 Kg 1.860 Kg 

Comprimento 306 cm (tubo) 662,94 cm (tubo avante) 

 487,68 cm (posição de marcha) 

Altura 135 cm 263,16 cm (tubo  avante) 

137,16 cm (posição de marcha) 

Largura 198 cm 177,80 cm 

Comprimento do tubo 180 cm 439,08 cm 

Alcance de utilização 6 km 11,500 km 

Alcance máximo  
 
 

6,5 km (Mun Convencional); 

8 km (MunPré-Raiada) 

 
11.500 (Mun M1) 
 
19 km (Mun assitida) 
 

Cadência de tiro 5 Tiros Por Minuto 

(TPM) - Normal; 

15 TPM - Máxima 

6 Tiros Por Minuto 

(TPM) - Normal; 

 12 TPM - Máxima 

Campo  
de tiro horizontal 300 milésimos 

 

6400 milésimos (360"); +/- 100 

milésimos sem plataforma de tiro. 

Campo  
de tiro vertical 800 a  1422 milésimos 100 a 1244 milésimos 

Guarnição 01 Chefe de Peça e 04Serventes 01 Chefe de Peça e 06Serventes 

Formas 
de transporte Autorebocado, Helitransportado, Aerotransportado e Lançado de 

Paraquedas 

Viatura tratora Vtr ¾ Ton Vtr a partir de 1 Ton 

Tabela 2 - Quadro comparativo de características do Mtr 120mm e L 119. 

Fonte: Elaborado pelo autor com base em BRASIL, 2000 e 2004,  e BAE SYSTEMS, 2016.  
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  Durante essa fase da pesquisa, observou-se que o comprimento maior do 

tubo do Obus L119, comparado com o do Mtr 120 mm, confere-lhe grande 

precisão a maiores distâncias,cumprindo as  missões de tiro com maior eficiência 

e devido a sua plataforma de tiro, sobre a qual o L119 é montado para emprego, 

permite seu tiro em todas as direções sem a necessidade de conteiramento e 

trabalhos adicionais na amarração da pontaria, sendo tal operação realizada com 

grande rapidez por apenas 02 serventes de sua guarnição. Tal operação quando 

comparado ao Mtr 120mm, emprega-se 04 serventes e exige o preparo prévio do 

local da peça com trabalhos de sapa, retardando a pontaria e a abertura do fogo, 

tornando-se inviável o tiro em 6400". Verificou-se ainda que o a vida útil do L 119, 

conforme seu fabricante, é cerca de 20mil tiros, já esse dado referente ao Mtr 120 

mm não foi encontrado em nenhum manual ou fontes do fabricante, neste caso 

Arsenal de Guerra do Rio de Janeiro.    

 Assim, visando levantar mais aspectos referente ao Obuseiro Ligth Gun 

L119 ou M 119, durante essa fase da pesquisa foi feito o contato como o 

Comando de Artilharia do Exército, onde verificou-se que este material substituirá 

a maioria dos materiais AR M 101 105mm, AR M56 105mm e o Mtr M2 R 120mm 

orgânicos das Brigadas leves, selva e de pára-quedista, devido a suas 

características de uso e possibilidades de tiro, como por exemplo o tiro em 6400". 

Onde conforme, a Proposta de Reestruturação do SAC/Meios de Lançamento - 

Artilharia de Tudo do Comando de Artilharia do Exército, tem-se o seguinte: 

 

Comando de Artilharia do Exército. 

Fonte: Proposta de Reestruturação do Sistema de Artilharia de Campanha, Meios de Lançamento -   
Artilharia de Tubo. 

 

Comentado [AR15]: Essa é a melhor idéia! 



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

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados por meio de 

questionário enviado através link para militares que já trabalharam como o Mtr 

120mm, visando entender as capacidades do Mtr 120 mm durante exercícios de 

tiro, para compararmos com as capacidades do L119. 

 

 

Tabela 3 - Quadro de capacidades do Mtr 120mm. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

   

  Neste item, procuramos levantar as capacidades observadas por militares 

durante a  execução de exercícios de tiro/adestramento com o Mtr 120mm AR. 

Temos como percepção dentro das capacidades do material, que 60% realizaram 

o tiro real com êxito sem falhas durante a execução do tiro, 90% das 

concentrações de fogos foram na região dos alvos, 60% conseguiram acionar a 

peça de forma eficiente, mesmo tendo que cavar para a acomodação da placa 

base para o tiro. No entanto, verificação que nenhum dos militares realizaram o 

transporte aeroterrestre ou aeromóvel, lançamento de carga e o tiro em 6400" 



 

Tabela 4 - Quadro de limitações do Mtr 120mm. 

Fonte: Elaborado pelo autor. 

  

 Da mesma maneira, procuramos levantar as limitações observadas por 

militares durante os exercícios de tiro/adestramento, com as limitações já 

apresentadas pelo manual do Mtr 120 mm (BRASIL,2014). Na tabela 4, podemos 

verificar que 65% identificou falta de precisão dos arrebentamentos, 2% 

apresentaram problemas na técnica de tiro, 1% utilizaram a munição pré-raiada 

que possui um alcance maior, que possibilitaria apoiar pelo fogo com um alcance 

maior e por fim, 90% apresentaram dificuldades em realizar tiro em todas a 

direções, pois quando o alvo está fora do limite do material, existe a necessidade 

de reapontar a peça, cavar novamente para acomodar a placar base para realizar 

o tiro na direção do alvo. 

  Dando prosseguimento, foi realizada um Entrevista Exploratória como o 1º 

Tenente de Artilharia Pedro Dantas Macieira, Instrutor do Estágio de Morteiro 

120mm - COTER para OM do Exército Brasileiro que possuem este material. 

  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 devido a capacidade de 

realizar o tiro indireto. Destacou também, a facilidade de ser acionado com 

rapidez, devido peso e maneabilidade reduzido. 



  Referente as limitações técnicas do material, residem no restrito campo de 

tiro horizontal, na maior vulnerabilidade a radares de trajetória inimigos devido ao 

grande tempo que sua granada fica exposta na trajetória até o alvo, e como o 

material de dotação 8º GAC Pqdt é o Mtr 120mm M2 tem-se a impossibilidade de 

realizar o tiro com a munição Gr 120 AE M1, pois a mesma engraza no tubo visto 

que: 

 

 

 

 

   

  Apresenta também a dificuldade em reapontar as peças, principalmente em 

executar missões de tiro em 6400", haja visto que  

 

 

  

 

 

 

 

 Ainda sobre o emprego do Mtr 120 mm, durante a entrevista verificou-se 

que nos estágios não foram realizados transportes e nem embarque para 

lançamentos de carga. 

 Em busca de mais informações e dados referente as possibilidades e 

limitações do Mtr 120 mm na manutenção de uma cabeça de ponte aérea, foi 

realiza uma entrevista do o Major de Artilharia Everton Oliveira Benhen, instrutor 

da EsAO, Ex Instrutor do Curso de Artilharia da AMAN e Ex-S3 do 8º GAC Pqdt. 

Perguntado sobre as possibilidades e limitações deste material, disse que ao 

assumir a Seção de Planejamento e Operações o 8º GAC Pqdt, recebeu a missão 

de realizar um estudo sobre um material de artilharia que pudesse ser utilizado 

em Operações Aeroterrestres. Como a tropa paraquedista é empregada a 

"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, conforme página 4-1 do manual C23-95 

(BRASIL,2004)."   

 

" A Gr 120 AE M1, apesar de apresentar um perfil 

semelhante ao da Gr 120 AE Convl, é de uso 

PROIBIDO no Mtr 120 mm M2 raiado. O diâmetro da 

turgência e das empenas da Gr 120 AEM1 é maior do 

que o diâmetro dos cheios do tubo do morteiro raiado, 

conforme página 3-21 do manual C23-95 

(BRASIL,2004)"  

 



grandes distâncias  das linhas amigas e à retaguarda das defesas inimigas, a 

mesma possui limitada capacidade de permanência no combate em função das 

dificuldades no estabelecimento e manutenção do fluxo logístico na cabeça de 

ponte aérea.  Para isso o 8º GAC Pqdt tem que ter a capacidade de realizar fogos 

para fora da cabeça de ponte aérea, em um dispositivo circular como a seguintes 

demissões, conforme Manual de Campanha C57-I Operações Aeroterrestres:      

Valor da Tropa Raio (km) Diâmetro (km) Perímetro (Km) Área (km²) 

SU 
Normalmente 

não estabelece 

C Pnt Ae 
- - - 

Btl 1,5 a 2,5 3 a 6 9,5 a 15 7 a19,6 

Bda 2,5 a 4 5 a 8 15 a 25 19,6 a 50,4 

 Assim, a Unidade de artilharia orgânica da Bda Inf Mec, deve apoiar pelo 

fogo toda a C Pnt Ae conquistada, ocupando posições de tiro centralizadas, dessa 

forma impõem que o material de artilharia tem que possuir a capacidade de 

realizar tiro em 6400", cabendo ressaltar que até a fase final da junção, cresce de 

importância que o material de artilharia consiga bater alvos o mais distante 

possível. Diante do exposto, o Maj Benhen ressalta, que o Mtr 120 mm possui um 

alcance menor que do Oto Melara, material orgânico do GA, que somente realizar 

tiro vertical que poderia atrapalhar o espaço aéreo e os corredores em 

aproximação das aeronaves (lançamento de tropa, de suprimentos e etc), além de 

não realizar o tiro em 6400" dificultando a defesa circular da C Pnt Ae.  Completa 

ainda que em sua opinião, na manutenção de uma Cabeça de Ponte, o morteiro e 

o obuseiro L119 ou L118 deveriam ser empregados de maneira conjunta, pois 

ambos se complementariam. 

 Na entrevista como o Coronel de Artilharia QEMA Mauro José de Almeida 

Junior, atual Cmt do 20º GAC L, Ex Cmt do C Art da EsAO e Ex S-3 do 8º GAC 

Pqdt, verificou-se que o Mtr 120 mm demonstrou capacidades e possibilidades de 

cumprir diversas missões de tiro, de ser aerotransportado e de fácil entrada em 

posição devido ao seu reduzido peso. Disse ainda que, não teve oportunidade de 

realizar com mestre de salto o lançamento do Mtr 120mm e que somente, já como 

Cmt do 20º GAC L, realizou o helitransporte do material no Cougar,  com a equipe 

Taza do 2º BAVEx. No entanto, ressaltou a dificuldade de realizar missões de tiro 



em 6400" e que devido ao seu alcance útil, este material não teria a capacidade 

de aprofundar os fogos na C Pnt Ae e referente ao Obus Light Gun M119 usado 

pelo Exército Americano e L119 Britânico, seriam boas alternativas para realizar o 

recobrimento de fogos do Mtr 120 mm, além de possuir outras características, tais 

como a possibilidade de realizar o tiro em todas as direções (6400"), de pode ser 

aerotransportado ou helitransportado. 

 Por fim, entrevistamos o Capitão de Artilharia Bernado Negreiros de Lima 

Carrancho, atual S3 do 20ª GAC L e ex integrante do 8º GAC Pqdt, onde 

buscamos complementar com ensinamentos aprendidos nas operações que o 

mesmo participou. Onde ficou evidente que durante as missões de tiro em 6400" 

o Mtr 120mm não conseguia cumprir a tempo por necessitar de um tempo maior 

para reapontar as peças, principalmente para reposicionar a placa base do 

mesmo, visando não perder a precisão do tiro.  Completou ainda que, as viaturas 

tratoras utilizadas para o Mtr 120mm, no 8º GAC Pqdt e no 20º GAC Pqdt, são a 

Vtr Agrale Marruá, que não comportava de forma adequada a guarnição da peça, 

seu material individual, as palamentas do morteiro e muito menos a munição em 

seu interior.     

 Cabe ressaltar a convergência de pensamentos dos entrevistados nesta 

pesquisa, no que tange a principal limitação do Morteiro 120mm AR, que 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 

a placa-base deste material não estivesse assentada ao solo de forma correta, 

desta forma a Bateria de Morteiro 120mm orgânica da Bda Inf Pqdt, não poderia 

realizar tiros em todas as direções (em 6400’’’) sem precisar mudar de posição.   

 

 

 

 

 

 

 

 



4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 A presente pesquisa tem por finalidade a realizar considerações referente 

aos objetivos propostos no início deste artigo científico, sobre a capacidade e 

limitações do morteiro pesado 120mm M2 raiado, durante a manutenção de uma 

cabeça de ponte aérea, identificadas através dados encontrados em fontes de 

consultas e em opiniões de militares que já travaram contato com este material 

em missões de tiro e adestramento. 

 A missão principal do 8º GAC Pqdt (Grupo Aeroterrestre -"GA"), única 

Unidade de artilharia aeroterrestre do Exército Brasileiro, é realizar o apoio de 

fogo à Brigada de Infantaria Pára-quedista durante as operações aeroterrestres, 

devendo dispor de flexibilidade e mobilidade compatíveis com a natureza de tais 

operações, em especial a manutenção do apoio de fogo na Cabeça de Ponte 

Aérea. Para isso o GA possui em sua dotação o Obus 105mm M56 AR Oto 

Melara e o Morteiro 120mm M2 raiado para cumprir as diversas missões de tiro, 

mas para fins de delimitação da pesquisa, abordados somente os aspectos 

referente ao Mtr 120mm e do obuseiro 105mm L 119 LIGHT GUN, mesmo não 

sendo material de dotação do 8º GAC Pqdt, este material é amplamente utilizado 

por tropas aeroterrestre dos EUA, Inglaterra, Portugual e Espanha, cabendo 

ressalto que o L119 foi amplamente utilizado nos últimos conflitos do Iraq e 

Afeganistão. 

 Na revisão da literatura realizamos questionários e entrevistas com 

militares que já travaram contato com o Mtr 120mm, e pesquisas em manuais do 

Exército Brasileiro, a fim de identificar as possibilidades e dificuldades do referido 

material. Referente ao L119 buscamos realizar um estudo bibliográfico em 

manuais de outras nações amigas e da própria empresa responsável pela 

fabricação e modernização deste obuseiro, haja vista que o Exército Brasileiro, 

ainda não o adquiriu mas encontra-se em estudo por seu Estado Maior, no Plano 

Estratégico do Exército Brasileiro, que tem a finalidade de direcionar o esforço 

dos investimentos da Força, dando prosseguimento ao processo de 

transformação do Exército. 

 Cabe ressaltar neste capítulo, que após um estudo bibliográfico e através 

dos dados obtidos nos questionários e entrevistas, verificou-se que o  Mtr 120mm 

apresentou uma gama de possibilidades e limitações na execução de do apoio de 

fogo na cabeça de ponte aérea.  

 



 

  Dentro das possibilidades do Mtr 120 mm nesta operação, este material 

permite apoiar pelo fogo, em parte, as ações da Bda Inf Pqdt, devido ao seu peso 

reduzido que facilita a mobilidade, podendo ser aerotransportado, lançado e 

helitransportado. Possui uma cadência de tiro que proporciona uma vantagem 

significativa quanto ao aspecto poder de fogo e consegue bater alvos 

desenfiados. Apresenta fácil manutenção por ser um material brasileiro. 

 Entretanto, dentro das limitações apresentadas pelo material,  temos o fato 

do morteiro só executar o tiro vertical representa uma desvantagem, pois, o tiro 

possui uma grande flecha na qual poderia vim a prejudicar o movimento aéreo da 

Bda Inf Pqdt como lançamento de tropa e ressuprimento aéreo, além do tiro ser 

um pouco mais impreciso e não ser possível realizar a defesa aproximada da 

posição de bateria. Especificamente em operações de cabeça de ponte aérea, 

onde um assalto aeroterrestre normalmente ocupa um dispositivo circular, o 

bateria dotada com o Mtr 120mm, ficaria impossibilidade de prestar um apoio de 

fogo adequado por não realizar o tiro em todas as direções, 6400", sem perder a 

pontaria da peça, pois seria necessário reposicionar a placa base, em todas as 

mudanças de direção, além de reapontar toda sua bateria. 

 Apresentado o problema, dentro das possíveis soluções, seria 

recomendado, que se utilizasse obuseiros que possuam a capacidade de realizar 

disparos em todas as direções, 6400", sem a necessidade de conteiramento da 

placa base ou de suas flechas, com grande precisão de tiro e rápido acionamento. 

Que seja robusto, de grande mobilidade e que possa ser aerotransportado, 

helitransportado e lançado por aviões, a fim de prestar o apoio de fogo adequado 

nas operações de cabeça de ponte aérea realizada pela Bda Inf Pqdt. Assim, 

umas das possíveis soluções seria a utilização do Obus M119 Light Gun, similar 

ao L118 que o Exército Brasileiro possui, que já foi amplamente testado em 

combate em diversos conflitos, é homologado para realizar os tipos de transportes 

acima citados, podendo ser rebocado por uma viatura leve, além de possuir uma 

grande cadência de fogos, 15 tiros por minuto e um alcance de 19km (BAE 

SYSTEMS, 2016) 

 Assim, diante das características e peculiaridade que envolvem as 

operações aeroterrestre, em especial a manutenção da cabeça de ponte, conclui-

se, que o Mtr 120mm M2, ao ser empregado neste tipo de operação, em relação 

as suas capacidades e limitações, principalmente devido a impossibilidade de 

realizar o tiro em 6400", não seria interessante sua utilização como o único meio 



de apoio de fogo. Desta maneira, seria aconselhável a utilização mútua, visando o 

recobrimento de fogos, de outros materiais de artilharia tais como o próprio Obus 

Oto Melara, já de dotação do 8º GAC Pqdt, o próprio Obus L118 Light Gun que o 

Exército já possui e uma possível aquisição do L/M119 Ligth Gun, este utilizado 

largamente por tropas aeroterrestres do mundo, cabendo ressaltar que conforme 

a Proposta de Reestruturação do Sistema de Artilharia de Campanha, Meio de 

Lançamento - Artilharia de Tubo realizado pelo Comando de Artilharia do Exército, 

já foi definido que o Mtr 120mm AR orgânico do 8º GAC Pqdt, após o recebimento 

o obuseiro AR  M 119 A2 ou AR L119 Light Gun, deverá ser transferido para OM 

de infantaria e cavalaria e que esta OM deverá realizar experimentação 

doutrinária com vista de emprego do material que atenda às funcionalidades das 

operações aeroterrestre, como por exemplo a manutenção de uma cabeça de 

ponte aérea com tiros em 6400".    
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SOLUÇÕES PRÁTICAS 
 
 

 Em relação a principal limitação do Morteiro 120mm AR numa 

manutenção de Cabeça de Ponte Aérea, realizar disparos em 6400''', uma 

solução prática seria desenvolver a capacidade do Morteiro em realizar a pontaria 

e posicionamento da posição de tiro, sem conteirar a placa base girando sobre o 

seu eixos e sem a necessidade de cavar para acomodação da mesma e assim 

apresentar uma dinamicidade maior ao Apoio de Fogo ao elemento de manobra, 

mas com o detrimento na precisão do tiro devido a instabilidade da placa por não 

estar totalmente enterrada ao solo. 

 Uma outra solução seria de adquirir outro material que atenda de 

melhor maneira a Manutenção de Cabeça de Ponte Aérea, como visto na 

Proposta de Reestruturação do Sistema de Artilharia de Campanha, Meio de 

Lançamento - Artilharia de Tubo realizado pelo Comando de Artilharia do Exército,  

como o Obus Light Gun M 119 105mm, a fim de permitir a condução de 

experimentação doutrinária com vistas ao emprego do material que atenda a 

necessidade de realizar disparos em 6400"' para que possa apoiar pelo fogo a 

manutenção da cabeça de ponte aérea em todas as direções de forma mais 

eficiente e precisa que o Mtr 120mm AR.   

 

 

 


