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  Morteiros 60mm / 81mm / 120mm

Os morteiros são armas de tiro indireto, de saturação de área ou barragem de artilharia, 
normalmente utilizadas contra tropas de infantaria, comboios e instalações inimigas. Consiste em 
um tubo metálico onde a munição (granada) é introduzida manualmente pela frente do tubo e 
liberada para que a ação da gravidade leve a granada (com sua carga propelente) até o fundo 
desse tubo, onde existe um mecanismo que fará a detonação da carga propelente. Esta 
impulsionará a granada até as proximidades do alvo.

A pontaria é feita por instrumentos óticos acoplados ao tubo. Os morteiros podem ser de diversos 
calibres, sendo do tipo “leves” ou “pesados”. O Brasil utiliza atualmente morteiros leves de 60mm 
e de 81mm e um modelo pesado, de 120mm.
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Morteiro Pesado 120mm

Morteiro Leve 60mm

Morteiro Leve 81mm

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=3YYPAG0ApAE
https://www.youtube.com/watch?v=3YYPAG0ApAE
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=F9AyQ9a9yhI
https://www.youtube.com/watch?v=bg-vv3uzEcg
https://www.youtube.com/watch?v=cbnHiFE4m7A
https://www.youtube.com/watch?v=F9AyQ9a9yhI
https://www.youtube.com/watch?v=cbnHiFE4m7A
https://www.youtube.com/watch?v=bg-vv3uzEcg


  

  Obuseiro 105mm L-118 Light Gun

Fabricação:  British Royal Ordnance– Reino Unido
Alcance Máximo: Até 20Km
Utilização: Tiro direto contra instalações e/ou 
fortificações, tiro indireto / barragem de artilharia / 
saturação de áre, contra tropas a pé, tropas 
mecanizadas e blindadas a até 20Km de distância.
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O Obuseiro L-118 de 105mm “Light Gun” é um canhão leve de artilharia, de tiro direto e 
indireto, transportável por via aérea e "lançável" por paraquedas, ou baixado por helicópteros de 
múltiplo emprego, diretamente sobre o campo de batalha. Pode igualmente ser tracionado por 
uma viatura leve. A arma tem como objetivo principal apoiar operações militares com fogo 
indireto de barragem e saturação de área, normalmente em apoio à Infantaria ou Cavalaria. 

A sua principal vantagem é a sua enorme mobilidade que advém do seu reduzido peso. Têm 
também um perfil baixo, o que facilita a sua ocultação, além de a sua operação não exigir uma 
área para o recuo da peça. As versões L-119 e L-118 são virtualmente iguais, sendo apenas a 
versão L-119 adaptada ao nível do cano, para permitir o disparo de todas as munições standard 
da OTAN (NATO). O Light Gun é utilizado pelo Exército Brasileiro e pelo nosso Corpo de 
Fuzileiros Navais.

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=JcGKQx86hiY&t=198s
https://www.youtube.com/watch?v=7nQGqoppcpc
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=7nQGqoppcpc
https://www.youtube.com/watch?v=JcGKQx86hiY&t=198s


  

Obuseiro 105mm M101A1

O Obuseiro 105mm M101A1 é um canhão leve, de 105mm, autorebocado, capaz de efetuar 
disparos diretos e indiretos, e que ainda está em uso em diversas unidades de Artilharia do 
Exército Brasileiro, com previsão para ser substituído integralmente pelo L-119 norte-americano, 
futuramente. Possui alcance menor do que o L-118 Light Gun, porém, é destinado aos mesmos 
tipos de operações no campo de batalha.

Fabricação: Watervliet Arsenal - EUA
Alcance Máximo: 11,3Km
Utilização: Tiro direto contra instalações e/ou 
fortificações, tiro indireto / barragem de artilharia / 
saturação de áre, contra tropas a pé, tropas 
mecanizadas e blindadas a até seu alcance 
operacional máximo.
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https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=3lVA_odzyFA
https://www.youtube.com/watch?v=OQK-o5nDwA0
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=OQK-o5nDwA0
https://www.youtube.com/watch?v=3lVA_odzyFA
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