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PORTARIA Nº 131-EME, DE 13 DE DEZEMBRO DE 2001

Aprova o Manual de Campanha C 6-40 - Técnica
de  Tiro  de  Artilharia  de  Campanha  -  Volume I  e  II,
5ª Edição, 2001.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuições
que lhe confere o art. 91, da portaria nº 433, de 24 de agosto de 1994 (IG 10-42),
resolve:

Art. 1º Aprovar  o  Manual  de  Campanha C 6-40 - TÉCNICA DE TIRO
DE ARTILHARIA DE CAMPANHA - VOLUME I e II, 5ª Edição, 2001, que com
esta baixa.

Art. 2º Determinar que esta Portaria entre em vigor na data de sua
publicação.

Art. 3º Revogar o Manual de Campanha C 6-40 - TÉCNICA DE TIRO
DE ARTILHARIA DE CAMPANHA, 4ª Edição, 1991, aprovado pela portaria Nº
092-3ª SCh/EME, de 19 de Setembro de 1991.



NOTA

Solicita-se aos usuários deste manual de campanha a apresentação
de sugestões que tenham por objetivo aperfeiçoá-lo ou que se destinem
à supressão de eventuais incorreções.

As observações apresentadas, mencionando a página, o parágrafo
e a linha do texto a que se referem, devem conter comentários apropriados
para seu entendimento ou sua justificação.

A correspondência deve ser enviada diretamente ao EME, de
acordo com o artigo 78 das IG 10-42 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA
CORRESPONDÊNCIA, PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS NO
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO.
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CAPÍTULO 1

NOÇÕES BÁSICAS

ARTIGO I

TIRO

1-1. GENERALIDADES

a. A característica principal da artilharia de campanha (Art Cmp) é sua
grande potência de fogo. Ela não cerra sobre o inimigo, mas, de posições
largamente dispersas, manobra o fogo de seu material de longo alcance,
deslocando-o rapidamente de alvo para alvo.

b. Esta potência de fogo e o longo alcance de seu material capacitam-na
ao cumprimento das duas principais missões de combate:

(1) apoiar pelo fogo os elementos de combate, neutralizando ou destru-
indo os alvos que se revelarem mais perigosos;

(2) dar profundidade ao combate com fogos de contrabateria e isola-
mento, tendo em vista, respectivamente, obter e manter a supremacia sobre a
artilharia inimiga e restringir os movimentos nas áreas de retaguarda, desarticu-
lar reservas, órgãos de comando e instalações de serviço do inimigo.

c. Para cumprir eficientemente estas missões, o fogo de artilharia de
considerável densidade deve atingir o alvo no tempo oportuno, com o projetil e
espoleta apropriados.

d. O comando assegura o cumprimento dessas missões, exercendo a
direção de tiro. A direção de tiro é definida como o controle tático e técnico do fogo
de uma ou mais unidades de artilharia. É exercida pelo comando de todos os
escalões.



C 6-40

1-2

1-2. O TIRO DE ARTILHARIA

Em se tratando de emprego da artilharia, considera-se o tiro como sendo
o lançamento do projetil sobre o alvo.

a. Classificação dos tiros - Os tiros, na artilharia, são classificados de
acordo com:

(1) o efeito procurado;
(2) a observação;
(3) o grau de previsão; e
(4) a forma.

b. Quanto ao efeito procurado
(1) Regulação - Tiro realizado com a finalidade de obter correções para

aplicação em tiros subseqüentes; só conduzido com observação, sua execução
se faz sobre um alvo auxiliar.

(2) Neutralização - O tiro de neutralização é executado com a finalidade
de causar baixas, interromper movimentos e ações, anular a eficiência combativa
do inimigo e forçá-lo a abrigar-se. Neutraliza-se o inimigo pelo desencadeamento
repentino de tiros intensos a fim de obter surpresa. A neutralização é mantida por
meio de tiros intermitentés em dosagem menor.

(3) Destruição - Tiro realizado para destruir alvos materiais; só cessa
quando os alvos estiverem destruídos; exige observação e grande consumo de
munição; mais eficiente se realizada com tiro direto e com materiais de elevado
calibre (médio, pesado e muito pesado) e alta precisão.

(4) Interdição - Desencadeado sobre pontes ou áreas para evitar sua
livre utilização pelo inimigo; caracteriza-se por menor densidade de tiros que a
concentração e utiliza menos material; alvos mais indicados: cruzamento de
estradas, pontes, passos, desfiladeiros, zonas de reunião, etc.

(5) Inquietação - O tiro de inquietação tem menor intensidade do que o
de neutralização. É executado em período de relativa calma para causar baixas,
perturbar o descanso do inimigo, abater-lhe o moral e dificultar-lhe os movimen-
tos. É, em geral, um tiro intermitente, executado por peça (Pç), seção (Seç),
Bateria (Bia) ou Grupo (Gp).

(6) Outras finalidades - Determinados tiros são realizados com munição
especial, visando a efeitos tais como: cegar posto de observação (PO), cortinas
de fumaça, sinalização, iluminação, balizamento e propaganda.

c. Quanto à observação
(1) Observados - Conduzidos por observadores terrestres ou aéreos.

Se possível, os tiros devem ser observados, devido à maior precisão e ao menor
consumo de munição. Só devem cessar quando for obtida a finalidade prevista.

(2) Não  observados - Conduzidos sem observação. Só é possível sobre
alvos precisamente localizados. Só cessam quando for consumida a munição
prevista para obter o efeito desejado.

d. Quanto ao grau de previsão
(1) Previstos - Previamente preparados, dispondo o Gp dos elementos

necessários à eficácia; podem ser desencadeados a horário ou a pedido.

1-2
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(2) Inopinados - Desencadeados com os dados colhidos após assinalado
o alvo. Esses  dados devem  ser determinados, se  possível, em  relação a um
alvo auxiliar, a uma concentração relocada ou a um tiro previsto qualquer. A
eficácia normalmente depende de uma ajustagem prévia.

e. Quanto à forma
(1) Concentração - Conjunto de tiros cujos arrebentamentos são

emassados sobre uma determinada área e num terreno limitado. HORA NO
ALVO é a concentração em que todos os arrebentamentos iniciais ocorrem
simultaneamente no alvo.

(2) Barragem - Conjunto de tiros cujos arrebentamentos ocorrem em
forma linear no terreno, aplicados normalmente nas proximidades da tropa
amiga e na cadência máxima permitida.

(3) Por peça - Tiro executado por uma peça sobre um alvo, para o qual
foi previamente apontada e sobre o qual se desejam os efeitos do arrebentamento.

1-3. OBJETIVOS DA DIREÇÃO DE TIRO

Os processos empregados na direção do tiro devem assegurar:

a. apoio de fogo contínuo e preciso, sob quaisquer condições atmosféri-
cas, de visibilidade e de terreno;

b. suficiente flexibilidade para permitir tomar, sob fogo, todos os tipos de
alvo numa área extensa;

c. pronta concentração dos tiros de todas as unidades disponíveis em
qualquer ponto da zona batida pelos materiais; e

d. pronta distribuição dos tiros, simultaneamente, sob numerosos alvos,
dentro do alcance dos materiais.

1-4. PROBLEMA TÉCNICO FUNDAMENTAL

a. Para sua segurança, normalmente, a artilharia coloca seu material
desenfiado, fora das vistas do inimigo, o que impossibilita, também, ao aponta-
dor visar diretamente o alvo.

b. Isto obrigou o desenvolvimento do chamado tiro indireto, no qual o
artilheiro tem de considerar (Fig 1-1):

(1) uma direção para atirar;
(2) uma distância ou alcance para o alvo; e
(3) um ângulo vertical (conforme esteja o alvo acima ou abaixo da peça),

conhecido como ângulo de sítio.

1-2/1-4
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Fig 1-1 Elementos para o tiro

1-5. SOLUÇÃO DA ARTILHARIA DE CAMPANHA

a. Prancheta de tiro - Na impossibilidade da visada para o alvo e sendo
impraticável a determinação  dos  três elementos fundamentais pelo cálculo, a
Art Cmp lançou mão de um artifício, conhecido como prancheta de tiro. Esta nos
dá, por intermédio da locação de pontos (alvo e peça), uma solução gráfica do
problema, permitindo obter direções, alcances e desníveis.

b. Direção - O mais simples sistema que poderia ser utilizado para apontar
uma peça na direção conveniente, deveria incluir um artifício nela montado, que
permitisse ler o lançamento, para o qual o tubo estivesse apontado num dado
instante.

(1) Deste modo, seria simples medir o lançamento peça-alvo na
prancheta de tiro e enviá-lo à peça para apontá-la.

(2) Este artifício, porém, não é adotado na Art Cmp, por dificuldades de
ordem técnica.

(3) O sistema empregado utiliza, em vez disso, um aparelho de medida
de ângulos, conhecido como luneta panorâmica. As leituras feitas com ela são
chamadas derivas.

(4) Procedimentos adequados na central de tiro (C Tir), transformam a
direção, medida na prancheta, no apropriado comando de deriva à peça.

c. Alcance - Para aumentar a flexibilidade de seu material, a artilharia,
presentemente, não possui canhões ou obuses que atiram com uma velocidade
inicial constante.

(1) Esta variação de velocidade inicial é conseguida pela seleção das
várias quantidades de carga de projeção a serem usadas (Cg 1, Cg 2, etc).

(2) Assim, os materiais não são equipados com escalas de alcances,
pois as que servissem à Cg 1, certamente seriam inadequadas para a Cg 2.

PEÇA

DIREÇÃO

N
TRAJE

TÓRIA

SÍTIO

ALC
ANCE

ALVO
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d. Alça - Em vez disso, os materiais possuem equipamentos que medem
o ângulo vertical que o tubo faz com a horizontal.

(1) Para que o projetil atinja uma distância igual à da peça-alvo (que, de
agora em diante, sempre será chamada alcance) medida na prancheta, o
artilheiro deve consultar sua tabela de tiro.

(2) Esta indicará o valor angular (alça), em milésimos, de que o tubo
deve ser elevado da horizontal, para que o projetil seja lançado à distância
prescrita (Fig 1-2).

(3) As tabelas de tiro são confeccionadas por órgãos técnicos; ao
artilheiro, apenas interessa o seu emprego.

Fig 1-2. Trajetória

e. Sítio - Quando o alvo está na mesma altitude da peça, a direção e o
alcance são os únicos elementos necessários ao tiro.

(1) No entanto, são poucos os alvos naquela situação, o que obriga a
que se considere um terceiro elemento - o sítio (desnível entre as peças e o alvo).

(2) À primeira vista pode parecer que, para atingir um alvo acima da
peça (Fig 1-3), bastaria elevar a trajetória pelo acréscimo à alça de um ângulo
igual ao de sítio. Isto é admitido (hipótese da rigidez da trajetória) dentro de
pequenos valores de alça e sítio.

Fig 1-3. Trajetória hipotética

ALCANCE

ALÇA LINHA DE SÍTIO

ÂNGULO DE SÍTIO

ALVO

DESNÍVEL

ALCANCE

ALÇA
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f. Correção complementar de sítio - Na realidade, porém, ao colocar a
trajetória de modo a atingir um alvo acima da peça, está se exigindo que o projetil
sofra maior influência da gravidade e, em conseqüência, caia mais curto, pela
deformação da trajetória (Fig 1-4).

Fig 1-4. Trajetória atual

(1) Para corrigir este inconveniente, a elevação é acrescida de um valor
angular, chamado correção complementar de sítio, que venha a compensar a
deformação da trajetória (ausência de rigidez) para a alça e sítio com que se vai
atirar (Fig 1-5).

Fig 1-5. A solução

1-5
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(2) Correção semelhante e de sinal contrário é feita, pelas mesmas
razões, no caso de um alvo mais baixo que a peça (sítio negativo).

g. Sítio total - Por conveniência, a Art combina o ângulo de sítio com a
correção complementar de sítio e a quantidade combinada é conhecida como sítio
total.

h. Elevação - O valor total angular de que o tubo deve ser elevado, para que
o projetil disparado atinja um alvo que não esteja no mesmo nível da peça, é
chamado elevação (Fig 1-5). Ela é algebricamente igual à alça mais o ângulo de
sítio mais a correção complementar de sítio: Elv = A + S + Cc.

1-6. PROBLEMAS CORRELATOS E SUBSEQÜENTES

a. Correções - Obtidos os elementos fundamentais e disparado o tiro com
esses dados, era de se esperar que o mesmo atingisse o alvo. A probabilidade
de que isso aconteça, no entanto, é pequena, pois o somatório dos pequenos
erros de todas as operações de obtenção de elementos de pontaria, e resultan-
tes das diferenças entre as condições em que foram elaboradas as tabelas e as
do momento, faz com que o tiro inicial e os demais que o seguem se agrupem
em torno de um ponto, situado a uma distância do alvo variável com o erro total.
Tornam-se necessárias correções que podem ser obtidas experimentalmente,
por intermédio das chamadas regulações ou, teoricamente, por meio de tabelas
ou, ainda, pela associação de ambas.

b. Observação - Durante e após a obtenção dessas correções, o tiro
normalmente é observado de uma posição que não é a da peça, pois ela se
encontra desenfiada. Em conseqüência, a condução dos tiros para o local
apropriado exige uma conduta particular do observador e determinados artifícios
dos que operam a prancheta de tiro, a fim de que as correções do observador,
feitas em relação à sua posição, sejam transformadas em comandos para a
peça, de tal forma que produzam, no terreno, os efeitos desejados pelo referido
observador.

c. Correções individuais - Até o momento, supôs-se a peça e o alvo como
dois pontos. Este fato, na realidade, não se dá, pois os alvos se apresentam com
dimensões e formas variáveis. Além disso, a unidade de tiro, a bateria, possui 4
(quatro) ou 6 (seis) peças distribuídas pela posição de bateria e com pequenas
diferenças na velocidade inicial média, que cada uma impõe ao projetil. Apesar das
áreas batidas tornarem normalmente desprezíveis, essas diferenças, em determi-
nadas situações das peças, dos alvos ou dos efeitos desejados, torna-se necessário
considerá-las, introduzindo, em cada peça, correções ditas individuais.

d. Escolha da posição - A exigência tática de posições de bateria
desenfiadas cria, para sua escolha, o problema do desenfiamento, isto é, a
verificação da eficiência da massa cobridora como obstáculo à observação
terrestre inimiga e, também, o problema das possibilidades de tiro, ou seja, a
verificação de que esta massa, ou outras, não constituam obstáculo à bateria para
atingir qualquer alvo em sua zona de ação (Z Aç).

1-5/1-6
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1-7. CINCO REQUISITOS PARA O TIRO PREDITO PRECISO

Para se obter um tiro sobre zona (TSZ) preciso sobre um alvo na primeira
rajada, uma unidade de Art precisa compensar as condições não-padrão tão
completamente quanto o tempo e a situação tática permitirem. Existem cinco
requisitos para se obter um TSZ preciso na primeira rajada. Estes requisitos são:
precisa localização e dimensões do alvo; localização da unidade de tiro;
informações da peça e da munição; informações meteorológicas; e procedimen-
tos de cálculos. Caso estes requisitos sejam atendidos, a unidade de tiro estará
em condições de desencadear tiros precisos e oportunos em apoio às armas
base. Se os requisitos para o tiro predito preciso não forem encontrados
completamente, a unidade de tiro, talvez, necessite ajustar o tiro para engajar os
alvos. As missões de tiro com ajustagem podem diminuir o efeito sobre o alvo,
aumentar o consumo de munição e aumentar a possibilidade da unidade de tiro
ser localizada pelos meios de busca de alvos (BA) do inimigo.

a. Precisa localização e dimensões do alvo - O estabelecimento do
alcance (Alc) da peça até o alvo requer uma precisa e oportuna detecção,
identificação e localização dos alvos terrestres. A determinação de suas dimen-
sões e disposição no terreno é tão necessária quanto a precisão no cálculo dos
elementos de tiro. Para decidir quando e como bater o alvo é preciso considerar
seu tamanho (raio e outras dimensões), bem como sua direção e velocidade de
deslocamento. A localização dos alvos é determinada pela utilização dos meios
de BA.

b. Localização da unidade de tiro - Para se obter alcance e direção precisos
da unidade de tiro até o alvo, a C Tir deve conhecer a localização precisa das peças.
As turmas topográficas do grupo de artilharia de campanha (GAC) utilizam
equipamentos eletrônicos ou convencionais para a determinação precisa das
posições das baterias. As técnicas topográficas disponíveis para a bateria também
podem auxiliar na determinação da localização de cada peça. A C Tir pode, ainda,
determinar a localização de cada peça em relação a ponto de referência, normal-
mente o centro de bateria (CB) ou a estação de orientação (EO).

c. Informações da peça e da munição - O desempenho atual de uma peça
é medido pela sua Vo (velocidade com a qual o projetil deixa a boca do tubo) para
uma combinação de projetil - carga de projeção. A bateria de tiro pode medir a Vo
de uma peça e corrigi-la para um projetil de peso e de temperatura da carga de
projeção fora do padrão. Isto é feito utilizando-se um cronógrafo e tabelas de
correção de Vo para cada tipo de família de carga e projetil. Regimagens devem
ser executadas constantemente, utilizando um cronógrafo. As tabelas numéri-
cas de tiro (TNT) e os procedimentos técnicos da linha de fogo (LF) permitem ao
Gp (Bia) utilizar informações específicas da munição (peso, tipo de espoleta e
temperatura da pólvora); possibilitando, assim, elementos de tiro mais precisos.

d. Informações meteorológicas - Os efeitos do tempo sobre o projetil em
vôo devem ser considerados e os elementos de tiro precisam compensar estes
efeitos. As TNT e os procedimentos técnicos da LF permitem ao Gp (Bia)
considerar informações meteorológicas específicas (temperatura e densidade

1-7
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do ar, direção e velocidade do vento) para a determinação de elementos de tiro
precisos.

e. Procedimentos de cálculo - O cálculo dos elementos de tiro devem ser
precisos. Técnicas manuais ou automatizadas (computadorizadas) são desig-
nadas para se obter o desencadeamento do fogo preciso e oportuno. O equilíbrio
entre precisão, rapidez e os demais requisitos discutidos neste parágrafo devem
ser incluídos nos procedimentos de cálculo.

f. Condições fora do padrão - Caso os cinco requisitos para o tiro predito
preciso não sejam obtidos, regulações podem ser conduzidas ou preparações
teóricas e associações podem ser utilizadas nos elementos que compensarão
as condições fora do padrão. A aplicação dessas correções nas missões de tiro
subseqüentes permitirá ao Gp (Bia) determinar elementos de tiro precisos. A
precisão desses tiros será função direta da precisão com que o alvo é localizado
pelo observador.

1-8. FINALIDADE DA TÉCNICA DE TIRO

a. A técnica de tiro estuda e soluciona o problema técnico fundamental da
Art Cmp e seus correlatos, utilizando-se basicamente de três elementos:

(1) a C Tir, onde aborda os procedimentos utilizados para retirar dados
da prancheta de tiro, corrigi-los e transformá-los nos apropriados elementos a
serem aplicados às peças;

(2) a Bia, que trata do problema técnico de escolha da posição e da
colocação das peças em acordo com os elementos recebidos da C Tir; e

(3) o observador, que cuida da localização dos alvos e condução do tiro.

b. Afora esses problemas, e para sua melhor compreensão, a técnica de
tiro ainda estuda as noções de balística interna, externa e de efeitos com eles
relacionados, bem como as munições, no que interessa à conduta da bateria de
tiro, C Tir e observador na direção do tiro.

ARTIGO II

TRAJETÓRlA

1-9. DEFINIÇÃO

Trajetória é a curva descrita pelo centro de gravidade do projetil em seu
trajeto da boca da peça ao ponto de incidência ou de arrebentamento.

1-10. ELEMENTOS INICIAIS (Fig 1-6)

a. Origem - É a posição do centro de gravidade do projetil no momento em
que deixa a boca da peça. Para simplificar outras definições, este termo pode ser
usado para indicar o centro da boca da peça quando apontada.
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b. Linha de tiro - É o prolongamento do eixo do tubo, quando a peça está
apontada.

c. Linha de sítio - É a linha que une a origem a um determinado ponto do
terreno, normalmente o alvo.

d. Linha de projeção - É a linha tangente à trajetória no momento em que
o projetil deixa a origem.

e. Plano de tiro - É o plano vertical que contém a linha de tiro.

f. Plano de projeção - É o plano vertical que contém a linha de projeção.

g. Ângulo de tiro (alça) - É o ângulo vertical formado pelas linhas de tiro
e de sítio.

h. Ângulo de sítio - É o ângulo vertical formado pela linha de sítio e pelo
plano horizontal. É referido, às vezes, como sítio topográfico.

i. Correção complementar de sítio - É a correção aplicada ao ângulo de
sítio, a fim de corrigir a deformação da trajetória, quando introduzimos o ângulo
de sítio (deformação causada pela ação da gravidade sobre o projetil na
trajetória).

j. Sítio total - É a soma do ângulo de sítio com a correção complementar
de sítio.

l. Elevação - É o ângulo vertical formado pela linha de tiro e o plano
horizontal. É a soma algébrica do ângulo de tiro, do ângulo de sítio e da correção
complementar de sítio.

m. Ângulo de projeção - É o ângulo vertical formado pelas linhas de sítio
e de projeção.

n. Ângulo de desvio inicial (de salto) - É o ângulo formado pelas linhas
de projeção e de tiro. Possui dois componentes: o desvio lateral, que pode ser
expresso como o ângulo formado pelo plano de projeção e o de tiro; e o desvio
vertical, que pode ser expresso como o ângulo vertical formado pelas linhas de
projeção e de tiro. Este último componente é conhecido como desvio inicial ou
de salto.

1-10
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Fig 1-6. Elementos da trajetória

1-11. ELEMENTOS FINAIS (Fig 1-6 e 1-7)

a. Ponto de queda - É o ponto no qual a trajetória encontra de novo o plano
horizontal que passa pela boca da peça.

b. Linha de queda - É a linha tangente à trajetória no ponto de queda.

c. Ângulo de queda (ω) - É o ângulo vertical formado pela linha de queda
e o plano horizontal. Pode ser expresso por sua tangente.

d. Ponto de incidência - É o ponto onde o projetil atinge o solo ou
obstáculo.

e. Linha de incidência - É a linha tangente à trajetória no ponto de
incidência.

f. Ângulo de incidência - É o ângulo formado pela linha de incidência e
um plano tangente à superfície no ponto de incidência.

g. Ângulo de chegada - É o ângulo formado pela linha de incidência e a
linha de sítio.

h. Derivação linear - É a  distância  do  ponto de queda ao plano de tiro
(Fig 1-7).

i. Derivação angular - É o ângulo segundo o qual é vista, da peça, a
derivação linear. À derivação angular, dá-se comumente o nome de derivação
(Fig 1-7).
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j. Duração de trajeto - É o tempo, expresso em segundos, que o projetil
gasta para percorrer a trajetória, da origem ao ponto de queda.

Fig 1-7 Derivação

1-12. ELEMENTOS COMPREENDIDOS ENTRE A ORIGEM E O PONTO DE
QUEDA (Fig 1-6)

a. Vértice - É o ponto mais elevado da trajetória.

b. Flecha - É a altura do vértice em relação ao plano horizontal que passa
pela boca da peça.

c. Ramo ascendente - É o trecho da trajetória compreendido entre a
origem e o vértice.

d. Ramo descendente - É o trecho da trajetória compreendido entre o
vértice e o ponto de queda.

e. Inclinação da trajetória - É, em qualquer ponto, o ângulo vertical
formado pela tangente à trajetória nesse ponto e o plano horizontal.

f. Base da trajetória - É a linha reta que une a origem ao ponto de queda.

g. Alcance - É o comprimento da base da trajetória.

1-13. ELEMENTOS PECULIARES AO TIRO TEMPO (Fig 1-8)

a. Ponto de arrebentamento - É o ponto da trajetória onde ocorre a
explosão do projetil.

b. Linha de sítio do arrebentamento - É a linha que une a origem ao ponto
de arrebentamento.

c. Sítio de arrebentamento - É o ângulo formado pela linha de sítio do
arrebentamento com o plano horizontal.

d. Altura angular do arrebentamento - É o ângulo formado pelas linhas
de sítio do arrebentamento e do alvo.

PLANO DE TIRO
DERIVAÇÃO ANGULAR

DERIVAÇÃO LINEAR

Q1

Q

P
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e. Altura de arrebentamento (métrica) - É o comprimento da perpendicular
baixada do ponto de arrebentamento à linha de sítio do alvo.

Fig 1-8. Elementos relativos a um arrebentamento

f. Distância de arrebentamento - É a distância compreendida entre a
origem e o pé da perpendicular baixada do ponto de arrebentamento sobre a
linha de sítio do alvo.

1-14. FORMAS DA TRAJETÓRlA

a. Quando se atira um dado projetil com determinado canhão ou obus,
pode-se fazer variar a forma da trajetória, modificando: o ângulo de elevação, a
velocidade inicial ou, simultaneamente, o ângulo de elevação e a velocidade
inicial.

(1) Variação do ângulo de elevação (Fig 1-9) - Quando se atira sem
modificar a velocidade inicial, verifica-se que, à medida que se aumenta o ângulo
de elevação a partir de 0º, o alcance varia no mesmo sentido. À medida, porém,
que o ângulo aumenta, a acréscimos de igual valor, correspondem variações de
alcance cada vez menores. Mas, a partir de um certo valor, vizinho de 45º para
as velocidades iniciais em uso, a todo aumento do ângulo de elevação corresponde
uma diminuição do alcance. Este passa, assim, por um ponto máximo e depois
decresce, enquanto o ângulo de elevação cresce constantemente. Os outros
elementos - ângulo de queda, derivação, duração de trajeto e flecha - continuam
a crescer com o ângulo de elevação, mesmo que este tenha ultrapassado o valor
correspondente ao alcance máximo. A trajetória de alcance máximo divide,
assim, o feixe de trajetórias em dois grupos.

(a) Tiro mergulhante - compreende as trajetórias correspondentes
aos ângulos de elevação menores que o do alcance máximo. Os tiros feitos com
esses ângulos denominam-se mergulhantes. Chama-se tiro tenso o tiro
mergulhante executado com ângulos de elevação pequenos, cargas muito forte
e velocidades iniciais elevadas, originando trajetórias rasantes e de flechas
diminutas.

(b) Tiro vertical (TV) - compreende as trajetórias correspondentes
aos ângulos de elevação maiores que o de alcance máximo. Os tiros feitos com
esses ângulos denominam-se verticais.

ALVO

ALTURA
 MÉTRICA

LINHA DE SÍTIO DO ARREBENTAMENTO

ALTURA ANGULAR
DISTÂNCIA
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(2) O conjunto dessas trajetórias é envolvido por uma curva que é
tangente a cada uma delas. Essa curva, que tem o nome de curva de segurança,
limita, no plano de tiro, a região dos pontos que podem ser atingidos pelo material
em apreço, atirando a mesma munição com a velocidade inicial considerada.
Pontos tais como M1 e M2, situados no interior da curva de segurança e abaixo
da trajetória  de  alcance  máximo, podem  ser  atingidos  por  duas trajetórias
(Fig 1-9).

Fig 1-9. Curva de segurança

(3) Variação da velocidade inicial (Fig 1-10) - Quando, conservando o
ângulo de elevação, se faz variar a velocidade inicial, verifica-se que, à medida
que esta aumenta, as trajetórias passam inteiramente sobre as correspondentes
às velocidades menores. O alcance, a duração do trajeto, a flecha e o ângulo de
queda aumentam. O aumento do ângulo de queda é, porém, relativamente
pequeno e pode ser desprezado para pequenas variações da velocidade inicial.

(4) Variação simultânea do ângulo de elevação e da velocidade inicial
(Fig 1-11) - Fazendo variar, simultaneamente, o ângulo de elevação e a
velocidade inicial, um ponto qualquer M poderá ser atingido por mais de uma
trajetória - a que atingir o ponto M com maior inclinação é a que corresponde à
menor velocidade inicial. Esta consideração é importante para a escolha da
munição com que se deve bater determinados alvos.

M3

M1
M2

HORIZONTE

TRAJETÓRIA DE ALCANCE MÁXIMO

CURVA DE SECURANÇA
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Fig 1-10. Variação da velocidade inicial

Fig 1-11. Variação simultânea da Vo e da elevação

b. Tiro tempo
(1) Deslocamento do ponto de arrebentamento - Com uma mesma

munição (projetil, carga e espoleta) pode-se deslocar o arrebentamento, variando:
(a) a trajetória, isto é, o ângulo de elevação;
(b) o evento (graduação da espoleta); ou
(c) simultaneamente, a trajetória e o evento.

(2) Variação da trajetória (Fig 1-12) - Modificando-se o ângulo de elevação
sem alterar a velocidade inicial e o evento, o ponto de arrebentamento R se
desloca segundo uma curva R1, R2, R3..., denominada curva equievento,
próxima da vertical quando os arrebentamentos se derem no ramo descendente
da trajetória. Admite-se, nesse caso, que a distância do arrebentamento perma-
neça sensivelmente a mesma.

(3) Variações do evento - Fazendo variar o evento, sem alterar o ângulo
de elevação e  a velocidade inicial, o arrebentamento desloca-se na trajetória (Fig
1-13).

(4) Variação simultânea da trajetória e do evento - Modificando-se o
ângulo de elevação, será necessário, querendo-se conservar a mesma altura
angular do arrebentamento, fazer modificações de evento simultâneas às do
ângulo de elevação.
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Fig 1-12. Curva equievento

Fig 1-13. Variação do evento

1-15. RIGIDEZ DA TRAJETÓRlA

a. Quando a alça correspondente ao alvo for inferior a 10º (180"’) e o ângulo
de sítio inferior a 2º (40"’), admite-se que se pode obter uma trajetória T1,
passando pelo alvo, se elevarmos a trajetória T de um ângulo igual ao de sítio
(Fig 1-14).
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Fig 1-14. Rigidez da trajetória

b. Na realidade, os limites fixados dependem da precisão procurada, da
alça ou do sítio registrados. Assim, para a precisão de 1"’ na determinação da
elevação, pode-se admitir a rigidez da trajetória para:

(1) alça de 6º (100"’) e sítio inferior a 6º (100"’);
(2) alça de 14º (250"’) e sítio inferior a 1º (20"’).

c. A partir dos limites tratados torna-se necessário, como já visto no
subparágrafo f do Prf 1-5, a introdução da correção complementar de sítio.

d. Para as armas de alta velocidade inicial (por exemplo, obus 8 pol), a
tensão da trajetória e a velocidade do projetil tendem a anular o efeito de perda
de aceleração produzido pela gravidade. Somente nas proximidades dos
alcances máximos, onde o fator da correção complementar de sítio atinge
valores consideráveis, é que será utilizado.

ARTIGO III

DISPERSÃO

1-16. GENERALIDADES

A observação de qualquer fenômeno é facilitada pelos postulados e
normas matemáticas fornecidos pela estatística. Interessam ao tiro de artilharia
os que se seguem.

P1

P

SÍTIO

ALCANCE

ALVO

T1

T
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a. Probabilidade - Probabilidade (p) de realização de um acontecimento
é a relação entre o número de casos favoráveis à sua realização e o número total
de casos possíveis.

(1) É representada por uma fração que tem para numerador o número
de casos favoráveis - a - e para denominador o número de casos possíveis - b:

(2) Seus valores variam de zero (a = 0) a 1 (a = b) que correspondem,
respectivamente, à impossibilidade e à certeza absoluta da realização do
acontecimento.

b. Curva de probabilidade normal (Fig 1-15)
(1) Quando as observações de um acontecimento forem bem feitas e

em número suficientemente grande, a curva representativa de sua freqüência
tende a tomar forma semelhante à de um sino. Os matemáticos determinaram
a forma dessa curva, também chamada curva de Gauss, curva normal dos erros
ou da probabilidade (quando o número de casos é infinitamente grande) e
estudaram as características que apresenta, concluindo que as principais são as
que se seguem.

(a) Os erros pequenos são mais freqüentes que os grandes.
(b) Os erros positivos e negativos de uma mesma grandeza são

igualmente freqüentes.
(c) Os erros e desvios muito grandes jamais se apresentam.

(2) A curva, representando a distribuição dos erros ou desvios dos
valores em torno de seu valor médio, ainda nos mostra que este tem, em si, erro
nulo e, portanto, maior probabilidade (para uma distribuição normal e simétrica).

Fig 1-15. Curva de probabilidade normal

p = a
b
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c. Erro Provável - O erro provável de uma observação é um desvio para
um e para outro lado da média aritmética, de modo que compreende 50% dos
casos.

1-17. DISPERSÃO

a. Quando uma peça dispara um número de tiros considerável em
condições aparentemente idênticas, os pontos de incidência, em vez de se
superporem, distribuem-se numa superfície de forma ligeiramente elíptica e de
eixo maior na direção de tiro. A este fenômeno dá-se o nome de dispersão e à
superfície em que se distribuem os tiros, o nome de zona de dispersão.

b. A dispersão origina-se de falhas inerentes ao tiro e não deve ser
confundida com as variações dos pontos de incidência originadas por erros
constantes. Ela é uma resultante de variações mínimas de diversos elementos,
de tiro a tiro. Essas variações, que não podem ser controladas, originam-se das
condições do tubo, do reparo e da trajetória.

(1) Condições do tubo - A velocidade inicial é influenciada pelas
mínimas variações no peso, grau de umidade, temperatura, disposição na
câmara e vivacidade da carga de projeção; pelas diferenças no peso, na forma
das cintas de forçamento e no assentamento do projetil na câmara; pelas
variações na temperatura do tubo, de tiro a tiro.

(2) Condições do reparo - A direção e a elevação do tubo sofrem
influência de folgas e do jogo dos mecanismos do reparo; da precisão com que
se registram os elementos e calam as bolhas dos níveis; e das reações não
uniformes do reparo e de cada tiro.

(3) Condições da trajetória - A trajetória sofre influências simultâneas da
resistência do ar, diferenças de peso, velocidade e forma do projetil, bem como
das mudanças na velocidade e direção do vento, densidade e temperatura do ar,
de tiro a tiro.

1-18. DESVIO PROVÁVEL

a. Traçadas as retas CL, paralelas à direção de tiro (DT), e ED, perpendi-
cular a CL, de maneira tal que cada uma delas divida em partes iguais o
grupamento dos pontos de incidência, a interseção de CL e ED determinará o
ponto médio do tiro (Fig 1-16). O ponto médio está de tal modo situado, que há
tantos tiros além dele quantos aquém e tantos à direita quantos à esquerda.

b. Sejam AA’ e BB’ duas paralelas a ED, limitando as faixas que contêm
25% dos tiros curtos e 25% dos tiros longos; quando é numerosa a série de tiros
analisada, as distâncias de ED às retas AA’ e BB’ são sensivelmente iguais.
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c. Chamemos "d" a este desvio em alcance. Para 50% dos tiros a diferença
de alcance entre seus pontos de incidência e o ponto médio é superior a d; em
outras palavras, o desvio em alcance de um ponto de incidência qualquer em
relação ao ponto médio tem probabilidade igual de ser superior ou inferior a d.
Por esta razão, à grandeza "d" dá-se o nome de desvio provável em alcance
(DPA). Define-se identicamente o desvio provável em direção (DPD).

Fig 1-16. Dispersão

1-19. ESCALAS DE DISPERSÃO

a. Traçadas, aquém e além do ponto médio, paralelas à ED e às distâncias
d, 2d, 3d, e 4d, verifica-se que a totalidade dos pontos de incidência fica contida
nas oito faixas assim delimitadas. Na realidade, um pequeno número de tiros
(cerca de 7 em 1000) deverá cair fora das faixas, mas, por conveniência de
cálculos, é incluído na última faixa. Se a série disparada for numerosa, a
repartição dos tiros pelas diferentes faixas mantém-se constante e obedece à
mesma percentagem obtida sob a curva de probabilidade normal (Fig 1-17).

b. Essa divisão é chamada escala de dispersão em alcance e representa
a probabilidade que tem um tiro isolado de incidir numa faixa determinada. Há, por
exemplo, 16% de probabilidade de que um tiro isolado atinja, além do ponto médio,
uma distância dele compreendida entre um e dois desvios prováveis.

c. Identicamente, dividindo-se a zona de dispersão em 8 (oito) partes iguais
por meio de linhas paralelas à direção de tiro, teremos a escala de dis-persão em
direção, que apresenta as mesmas percentagens por faixa (Fig 1-17).

L

PONTO MÉDIO

25% DOS CURTOS 25% DOS LONGOS

DT

A           E           B

A'          D          B'
d d
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Fig 1-17. Faixas de dispersão

1-20. RETÂNGULO DE DISPERSÃO

a. Os pontos de incidência distribuem-se, pois, no interior de um retângulo,
que tem para eixos a direção de tiro e uma perpendicular a ela, passando pelo
ponto médio. A este retângulo dá-se o nome de retângulo de dispersão e cada
um dos 64 retângulos elementares, que o compõem, apresenta uma percenta-
gem de tiros equivalentes ao produto das percentagens das duas faixas que o
produziram (Tab 1-1). Por exemplo, no retângulo de valor 0,0112, este valor foi
obtido pelo produto: 0,16 x 0,07 = 0,0112, ou seja, existe 1,12% de probabilidade
de cair um tiro em sua área.
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Tab 1-1. Retângulo de dispersão

b. Por convenção, 8 Dv Provl correspondem à zona dos 100%, mas, na
realidade, devido aos tiros anormais, a probabilidade de um tiro cair na área do
retângulo (8 DPA x 8 DPD) será de 98,6049%, e constata-se que, em vez de
retângulo, são utilizadas tabelas de probabilidade que oferecem maior precisão.

c. Os retângulos de dispersão dos diferentes materiais crescem com o
alcance. No tiro vertical, a largura do retângulo aumenta em relação ao
comprimento. Nos obuses, a reta ED atinge cerca de 1/5 da reta CL. A figura 1-
18 mostra os retângulos de dispersão de alguns materiais.

Fig 1-18. Retângulo de dispersão

20.0 70.0 61.0 52.0 52.0 61.0 70.0 20.0

20.0
70.0
61.0
52.0

4000.0
4100.0
2300.0
0500.0

4100.0
9400.0
2110.0
5710.0

2300.0
2110.0
6520.0
0040.0

0500.0
5710.0
0040.0
5260.0

0500.0
5710.0
0040.0
5260.0

2300.0
2110.0
6520.0
0040.0

4100.0
9400.0
2110.0
5710.0

4000.0
4100.0
2300.0
0500.0

52.0
61.0
70.0
20.0

0500.0
2300.0
4100.0
4000.0

5710.0
2110.0
9400.0
4100.0

0040.0
6520.0
2110.0
2300.0

5260.0
0040.0
5710.0
0500.0

5260.0
0040.0
5710.0
0500.0

0040.0
6520.0
2110.0
2300.0

5710.0
2110.0
9400.0
4100.0

0500.0
2300.0
4100.0
4000.0

2
3

1
LEGENDA

1 - Can 75 M 1937, Cg 2, Alc 6.000m - 12 m x 150 m
2 - Obus 105 M101, Cg 5, Alc 6.000m TM - 32 m x 280 m
3 - Obus 105 M101, Cg 5, Alc 6.000m TM - 72 m x 288 m
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1-21. DESVIO PROVÁVEL EM ALCANCE

a. O valor do DPA para uma dada carga de determinado material varia com
o alcance. Os valores aproximados dos DPA são encontrados nas tabelas de tiro
e podem ser tomados como índices de precisão do material. Tais valores foram
baseados no tipo de munição cuidadosamente selecionada e sob condições
especiais.

b. O desvio provável em alcance, obtido no tiro, pode diferir sensivelmente
do consignado nas tabelas, podendo mesmo atingir o dobro deste. No tiro
mergulhante dos canhões e obuses, pode-se admitir, como primeira aproxima-
ção, que o DPA é igual a 1/200 de alcance.

c. Pode-se ainda obter o dp do tiro, aproximadamente, multiplicando-se a
dispersão máxima obtida (maior alcance menos menor alcance) do grupo de
tiros considerado, pelo apropriado fator da tabela abaixo (Tab 1-2).

Tab 1-2. Fator de obtenção do Dv Provl

EXEMPLO: Num grupo de 8 (oito) tiros, a dispersão máxima em alcance
obtida foi de 150 metros. O DPA aproximado obtido pelo tiro será de: 0,2369 X 150
= 35,535 = 36 m.

1-22. GARFO

a. Se dispararmos dois tiros na mesma direção, um com o ângulo A e o
seguinte com o ângulo A + a (tiro mergulhante), pode suceder que, sendo pequeno
o valor de a, o segundo tiro seja curto em relação ao primeiro. Se formos
aumentando o valor de a, chegará um momento em que teremos quase certeza
de que o sentido do tiro seguirá o sentido do lance. Esse lance denomina-se garfo.
O valor do garfo equivale a quatro desvios prováveis e consta das tabelas de tiro.
Quando se procura enquadrar um alvo, não é indicado empregar lances em
alcance inferiores a um garfo.

soriTedrN rotaF soriTedrN rotaF

2
3
4
5
6
7
8
9
01

8795,0
5883,0
6723,0
0092,0
1662,0
4942,0
9632,0
1722,0
2912,0

11
21
31
41
51
61
71
81
91
02

6212,0
0702,0
2202,0
0891,0
3491,0
0191,0
0881,0
3581,0
8281,0
6081,0
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b. O exame das escalas de dispersão (Fig 1-19) revela que, se foi observado
com o ângulo A um tiro curto e, com o ângulo A + g (g representando o garfo) um
tiro longo, há 9/10 de probabilidade de que, se atirarmos com o ângulo médio A
+ 1/2 g, o alvo se encontre na zona de dispersão correspondente. Esta
probabilidade cresce para 99/100 se tiverem sido observados dois tiros curtos com
o ângulo A e dois tiros longos com o ângulo A + g.

Fig 1-19. Garfo

1-23. DESVIO PROVÁVEL EM DIREÇÃO

a. Da mesma maneira que o DPA, o desvio provável em direção (DPD) para
uma dada carga, varia com o alcance e tem seu valor aproximado constando nas
tabelas de tiro.

b. O DPD obtido pode ser, numa primeira aproximação, considerado como
tendo o valor angular de 0,5”’.

1-24. DESVIO PROVÁVEL CIRCULAR

a. O desvio provável circular (DPC) é o desvio radial que no tiro de uma peça
tem igual probabilidade de ser ou não excedido. Ele é empregado nos tiros dos
mísseis e no lançamento de bombas.

b. Os pontos de incidência distribuem-se segundo círculos, grupados em
uma distribuição circular normal. O raio do menor círculo, que inclui 50% de
incidência, é de 1 (um) DPC (Fig 1-20).

A + 1/2g

A + g

2% 7%

B A B'

7% 2%
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Fig 1-20. Desvio provável circular

1-25. DESVIO PROVÁVEL VERTICAL

a. Quando se atira em um plano vertical, a dispersão vertical está intima-
mente relacionada com a dispersão horizontal. O desvio provável vertical (DP Vtc)
é a expressão vertical do desvio provável em alcance com um dado ângulo de
queda (Fig 1-21): DP Vtc = DPA x tg ω.

b. Às vezes, é conveniente transformar a altura do alvo em função do alcance
horizontal, pois, num alvo vertical, os tiros disparados com boa alça (alcance),
desde que errados em direção, poderão parecer longos.

(1) Haverá mais facilidade na ajustagem se conhecermos a grandeza
em alcance do que seria a altura do alvo.

(2) Da própria figura 1-21 podemos concluir que tg ω =  Alt alvo
Comp alvo
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Fig 1-21. Relação entre o DPA e o DP Vtc

1-26. DISPERSÃO EM TERRENO INCLINADO

a. A dispersão em alcance diminui num terreno em aclive e aumenta num
terreno em declive. Em terreno inclinado, um lance (Fig 1-22) traduz-se por um
deslocamento do ponto de incidência. À relação p/p’ dá-se o nome de coeficiente
de inclinação, que tem por expressão:

b. O valor de n, medido na carta, (Fig 1-22) é positivo para os terrenos em
aclive e negativo para os terrenos em declive. Algumas tabelas de tiro fornecem
o valor do coeficiente de inclinação, conhecidos os valores de ω e n. Cumpre
salientar que o grau de precisão com que n é determinado, normalmente, só
autoriza este cálculo em circunstâncias expressas.

Fig 1-22. Dispersão em terreno inclinado
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1-27. DESVIO PROVÁVEL DE ALTURA DE ARREBENTAMENTO

a. Quando se utiliza a espoleta tempo, não só as trajetórias se dispersam
conforme as leis do tiro percutente, como, ainda, o funcionamento imperfeito das
espoletas provoca uma dispersão do ponto de arrebentamento ao longo da
trajetória. Assim sendo, o desvio provável de altura de arrebentamento (DPH)
reflete os efeitos conjuntos de dispersão, originados pelas variações no funciona-
mento das espoletas e nos fatores já relatados. A dispersão na altura de
arrebentamento segue as mesmas leis já estudadas. Para fins práticos, o DPH
é tomado como um oitavo da altura da dispersão total. Para um dado tipo de
espoleta, as tabelas de tiro fornecem o DPH (Fig 1-23).

Fig 1-23. Desvio provável da altura de arrebentamento

b. Para as EVT, o DPH não pode ser predito, pois a altura de arrebentamento
é função do ângulo de queda e do terreno em que cai o projetil. Apenas por meio
da observação e do estudo dos efeitos do tiro em um dado terreno, se poderá
avaliar o DPH para tais tipos de espoleta.

1-28. JUSTEZA

a. A justeza se refere à proximidade dos arrebentamentos de dois ou mais
tiros em relação à sua localização média, quando disparados da mesma peça com
os mesmos elementos e num intervalo de tempo tão curto quanto possível. Ela é,
pois, o oposto da dispersão. Os fatores que impedem um tiro de ser justo são os
mesmos que originam a dispersão.

b. Na realidade, dois ou mais tiros, disparados como acima dito, raramente
arrebentarão no mesmo ponto, mesmo que tenham sido tomadas todas as
precauções possíveis. Para que tal ocorresse, seria necessária absoluta unifor-
midade de propelentes, projetis, material, desempenho do pessoal e condições
atmosféricas, em todos os tiros.

DP (E Te) NO
 PLANO VERTICAL

DP (E Te) NO
 PLANO HORIZONTAL

25%

25%

16%

7%

2%

2%

7%

16%
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1-29. PRECISÃO
a. A precisão se refere à proximidade do ponto médio de uma série de tiros

ou de um tiro isolado, em relação ao alvo. Ela é definida pelos erros prováveis de todos
os elementos usados no cálculo ou obtenção dos elementos de tiro.

EXEMPLO: A precisão dos transportes de tiro, utilizando o k em alcance,
como será visto adiante, depende da precisão do lançamento, da localização do alvo,
das correções atualizadas de regulações, da pontaria, do registro dos elementos, da
dispersão normal, etc.

b. A precisão dos transportes de tiro, empregando-se a associação, depende:
da precisão do levantamento, da localização do alvo, dos elementos teóricos (no
momento e no local empregado), da DVo residual empregada, etc. Assim sendo, a
precisão é influenciada por inúmeras fontes de erros, cuja maioria pode ser expressa
por um erro provável isolado.

c. Para se predizer corretamente a precisão do tiro previsto, os erros prováveis
de todos os elementos devem ser conhecidos e combinados. Para isso, é necessário
transformar os erros prováveis de cada elemento em uma unidade de medida comum
(metros). Após isso, a raiz quadrada da soma dos quadrados dará a precisão.

d. Não é finalidade deste manual definir a grandeza de tais fontes de erros
isoladamente. A finalidade precípua é apontar o fato real: os Dv Provl de tabela
definem justeza e, portanto, apenas uma das muitas fontes de erro que afetam a
precisão.

1-30. VALORES DOS DESVIOS PROVÁVEIS

a. Os valores aproximados dos Dv Provl resultam de considerações teóricas
e medidas experimentais e devem ser considerados como definindo uma ordem de
grandeza e não dados absolutamente exatos.

b. É impossível conhecer o valor que no momento se deve atribuir ao desvio
provável, o qual depende de fatores que geralmente escapam a qualquer medida:
estado da boca de fogo, das munições e outros. Adotando-se os valores médios
do desvio provável consignados nas tabelas, consegue-se obter, nos cálculos, uma
ordem de grandeza.

1-31. CONSIDERAÇÕES FINAIS

a. Sob certos aspectos, a dispersão auxilia o artilheiro, já que a maioria dos
alvos, para a artilharia, cobre uma área em vez de um único ponto e, conseqüen-
temente, a dispersão melhora a repartição dos tiros sobre o alvo.

b. É imprescindível conhecer-se a dispersão, a fim de se determinar as
possibilidades e limitações dos tiros de artilharia.

c. Em artigo posterior, será visto o emprego das tabelas de probabilidade e
dos gráficos utilizados na solução dos problemas que envolvem probabilidade e
dispersão.
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ARTIGO IV

PROBABILIDADE

1-32. INTRODUÇÃO

a. A necessidade do conhecimento do cálculo das probabilidades, para
efetuar a direção de tiro, provém da necessidade imperiosa de se avaliar,
adequadamente, tanto a precisão e a eficiência dos tiros planejados como,
também, o tiro que foi desencadeado.

b. A probabilidade é a melhor substituta para o fato; indica a relativa
possibilidade de um acontecimento ou resultado, em relação a outros aconteci-
mentos ou resultados considerados.

c. Assim, o conhecimento da probabilidade é de particular interesse: nas
destruições, para estimativa do dispêndio de munição e tempo, além do cálculo
do número de peças a utilizar; e no tiro com mísseis, cuja dispersão é grande.

d. Associando-se  ainda as probabilidades com os tiros de rajadas
sucessivas, combinando-se com áreas letais e disposição de alvos específicos,
chega-se  a  uma  orientação  no  sentido  de  melhor  escolher  o  material  e
munição para bater alvos. Este assunto é exposto no artigo sobre a letalidade, no
Cap 18 - Munição.

e. Por meio do estudo dos elementos de tiro, nas regulações de precisão
e por levantamento do ponto médio, bem como nos tiros de acordo, pode-se
dispor de elementos precisos para verificação do desempenho do material e
pessoal.

1-33. ZONAS

a. O emprego de zonas facilita a compreensão dos problemas envolvendo
probabilidades. Uma zona estende-se do limite dos erros positivos de uma dada
grandeza ao limite dos erros negativos da mesma grandeza. O comprimento da
zona é o dobro da grandeza do erro limite e a zona em si mesma é simétrica em
relação ao centro. As zonas são designadas pela probabilidade da ocorrência de
um acontecimento dentro daquela zona.

EXEMPLO: Em um grande número de tiros, os arrebentamentos mais
curtos se dão a - 120 m e os mais longos a + 120 m do centro, logo a ZONA dos
100% vai de - 120 a + 120 metros. Se 50% caírem de - 30 m a + 30 m em relação
ao centro, a ZONA dos 50% vai de - 30 a + 30 metros. Esta zona é chamada
ZONA PROVÁVEL, pois os arrebentamentos nela ocorrem ou não com a
mesma freqüência.

b. O desvio provável é o limite do erro da ZONA dos 50%, sem se consi-derar
o sentido (positivo ou negativo). No exemplo anterior, o Dv Provl é de 30 metros.
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c. As graduações na escala de dispersão podem ser expressas em termos
de Dv Provl ou em unidades de medida (Fig 1-24).

Fig 1-24. Zonas de probabilidades e escala de dispersão para um desvio provável
de 30 m

1-34. ÁREAS SOB A CURVA DE PROBABILIDADE NORMAL (Fig 1-25)

A área total sob uma curva normal de probabilidade, é a unidade ou 100%.
Assim, qualquer porção particular da área representa uma certa percentagem de
acontecimentos. A relação entre qualquer porção particular da área e a área total
representará a probabilidade, isto é, a probabilidade que o acontecimento em
questão ocorra dentro do intervalo sobre o qual a área particular se encontra.

EXEMPLO: Considere-se que a porção da área se encontra sobre o intervalo
que vai do meio da área total à distância de 1 (um) Dv Provl (em um dos lados a
partir do meio). Essa área sob a curva representa 25% da área total.

Fig 1-25. Áreas sob a curva de probabilidade normal
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1-35. APLICAÇÃO DO DESVIO PROVÁVEL

a. A expressão da distribuição dos arrebentamentos em função de Dv Provl
é vantajosa, em virtude de serem dispostos em volta do meio, de modo idêntico,
independentemente da grandeza do Dv Provl.

b. Desta maneira, obtida a grandeza do Dv Provl, torna-se possível reduzir
uma determinada distância e equivalentes Dv Provl, além de resolver problemas,
utilizando uma única tabela de probabilidade ou a escala de dispersão.

1-36. TABELAS DE PROBABILIDADE

a. O uso das tabelas de probabilidade facilita o cálculo da probabilidade.
São construídas da forma que se segue.

(1) Os números do corpo de tabela são áreas sob a curva normal de
probabilidade.

(2) Os argumentos são distâncias, expressas em Dv Provl.
(3) Na primeira coluna vertical, encontram-se as distâncias expressas

em Dv Provl com aproximação de décimo.
(4) No  topo  da  tabela, horizontalmente, encontram-se centésimos de

Dv Provl.
(5) A entrada na tabela é similar às tabelas de logaritmos.
(6) A área total sob a curva é considerada a unidade.

b. A área máxima da tabela é 0,500, 50% ou 1/2. Assim sendo, os números
no corpo da tabela realmente dão a probabilidade de que o acontecimento em
questão ocorra dentro dos vários Dv Provl e apenas sobre um único lado a partir
do meio.

c. As tabelas transcritas nas Pag 1-45 a 1-49 (Tab 1-5 e 1-6), são construí-
das dessa maneira. Diferem das que são comumente encontradas nas tabelas
de tiro, pois estas representam a probabilidade para ambos os lados em relação
ao meio.

d. É desnecessário interpolar na tabela.

1-37. PROBABILIDADE DE NÃO EXCEDER UM CERTO DESVIO

Às vezes, é necessário verificar a probabilidade de que um tiro não exceda
determinado erro (desvio). O problema pode ser resolvido pela escala de
dispersão, ou pela tabela de probabilidade.

a. Escala de dispersão - Reduz-se o erro especificado a um equivalente
Dv Provl, dividindo-se o mesmo pelo Dv Provl de tabela, adicionando-se as
sucessivas percentagens em relação ao número de Dv Provl em uma direção ao
longo da escala de dispersão, e multiplicando-se a soma por 2 (dois).

EXEMPLO: Com um obus 105 mm e um 155 mm, determinou-se o ponto
médio, atirando num alcance de 7500 m com a Cg 6.
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(1) Necessita-se determinar a probabilidade, por cada peça, de que o tiro
seguinte caia dentro de ± 45 metros do ponto médio.

(2) Percentagens de tiros dentro de equivalentes Dv Provl:
(a) 105 mm: 2 (25 + 8) = 66% ou 2 (0,25 + 0,08) = 0,66 = 66%.
(b) 155 mm: 2 (25 + 16) = 82%.

Logo, 66% dos tiros de 105 e 82% dos tiros de 155 deverão ser
assegurados a ± 45 metros do P Me.

b. Tabela de probabilidade - Reduz-se o desvio especificado a equivalen-
tes Dv Provl, com este valor como argumento, entra-se na tabela e obtém-se a
profundidade para um lado, que é então multiplicada por 2 (dois) (usar a Tab 1-5).

EXEMPLO: O mesmo caso anterior.

c. Obtém-se, pela tabela, ligeira diferença em relação ao resultado obtido
pela escala de dispersão. Esta tem para precisão duas casas decimais e emprega
o Dv Provl em números inteiros, enquanto que a tabela tem quatro casas decimais
e trabalha com o Dv Provl em centésimos.

d. As tabelas são mais precisas.

e. Em alguns problemas, a probabilidade é requerida apenas para um lado.
Neste caso, não se multiplica por 2 (dois). Usando-se as tabelas de probabilidade
das tabelas de tiro, deve-se dividir por 2 (dois).

EXEMPLO: Determinar a probabilidade de um arrebentamento ocorrer
dentro de 100 metros do solo, sendo a altura média de 350 m acima do solo e o
DPH de 75 m (Fig 1-26).

- Desvio (350 - 100) = 250 metros
- Equivalente DPH = 250 = 3,33

75
- Da tabela (Tab 1-5): 3,33       0,4877. A probabilidade de que o

arrebentamento ocorra entre o P Me 100 m acima do solo é 0,4877.
(1) Se a probabilidade total de um tiro ocorrer abaixo do P Me é de 0,5000,

a probabilidade de um arrebentamento a menos de 100 m do solo, isto é, a mais
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de 250 m abaixo do P Me, será 0,5000 - 0,4877 = 0,0123 = 1,23%.
(2) Por extensão, a probabilidade de que o arrebentamento ocorra a

menos de 100 metros acima do solo (250 metros abaixo do P Me) ou a mais de
600 metros acima do solo (250 metros acima do P Me) é de 1,23% + 1,23% =
2,46% (equivalente a 2,46 chances em 100).

f. Convém acentuar que a tabela de probabilidade fornece a probabilidade
de não se exceder um certo erro (desvio) e, não, a probabilidade de se executar
um certo erro (desvio).

Fig 1-26. Probabilidade de um arrebentamento ocorrer a uma determinada
distância do solo

1-38. POSIÇÃO MAIS PROVÁVEL DO PONTO MÉDIO

Até aqui, apenas se considerou a probabilidade de realização de um futuro
acontecimento. O problema, no entanto, nem sempre é assim. As observações
da fase de melhora, numa regulação de precisão, são o resultado de tiros dados,
mas não definem a localização relativa do P Me e alvo em relação ao qual se
obtiveram as observações. O problema é, então, determinar a posição relativa
mais provável.

a. O método mais simples de determinar a mais provável localização do alvo
em relação ao P Me baseia-se, primeiro, em que as observações positivas de
alcance são apenas de dois sentidos (C ou L) e, em segundo lugar, que o pequeno
número de tiros observados é suposto seguir exatamente a distribuição normal.
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EXEMPLO: Obteve-se de 6 (seis) tiros disparados, 5C e 1L, isto é, 5/6 ou
83,33% dos tiros curtos em relação ao alvo (Fig 1-27).

b. Pode-se determinar a posição relativa mais provável pela escala de
dispersão, pela tabela de probabilidade ou pela regra de correção de alça.

(1) Pela escala de dispersão - 50% + 25% + 8,33% = 83,33%, o que nos
indica que, além do P Me, temos 1 Dv Provl + 8,33 Dv Provl = 1,52 Dv Provl.

16 Dv Provl
(2) Pela tabela de probabilidade - Observe que 33% dos tiros caíram entre

o P Me e o alvo. Utilizando a  tabela correspondente a 0,3333 encontra-se 1,43
Dv Provl, que é uma mais precisa estimativa da distância entre o alvo e P Me.

(3) Pela regra de correção de alça - (5 - 1) x g = 1 x 4 Dv Provl = 1,33 Dv Provl.
2 x 6 3

Fig 1-27. Localização provável do P Me

c. As tabelas de probabilidade proporcionam resultados mais precisos.
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1-39. PROBABILIDADE DE ACERTO DE UM TIRO NO ALVO (PATA)

A PATA é a probabilidade de acertar um alvo ou uma área de dimensões
precisas com um tiro.

a. A probabilidade de um tiro atingir uma área limitada por 1 DPA e 1 DPD
é o produto da probabilidade de atingir aquele desvio em alcance pela probabili-
dade de atingir aquele desvio em direção.

b. O cálculo da PATA baseia-se nesse princípio básico e na presunção de
que o P Me está exatamente no centro do alvo ou área.

c. Para um alvo de 10 m x 40 m, por exemplo, o limite do erro (desvio) em
comprimento será de 20 m e, em largura, de 5 m (Fig 1-28).

d. A fim de usar a tabela de probabilidade, o erro específico deve ser
reduzido a equivalente Dv Provl. Para isso, determina-se os limites de erro em
alcance e direção, isto é, a metade das dimensões do alvo; são eles divididos,
então, pelos Dv Provl respectivos da tabela referente ao material, carga e alcance
a serem empregados.

Fig 1-28. Cálculo da PATA

(1) O quociente (r) é o argumento de entrada para se determinar as
probabilidades em direção e alcance.

(2) O produto dessas probabilidades fornece a probabilidade de acerto
em um quarto, dos quatro que constituem o alvo (Fig 1-28).

(3) Considerando que um acerto em qualquer um deles constitui
sucesso, a probabilidade de um acerto em um quarto deve ser multiplicada por
quatro.

EXEMPLO: Necessita-se determinar a PATA para uma ponte de 10 x 50,
eixo maior paralelo à direção de tiro, obus 105 mm, Cg 7, Alc 9500, DPA = 35 m,
DPD = 5 m.
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(1) O Cálculo será:
r Alc = 50 / 2 = 0,71 r Dir = 10 / 2 = 1,0

35 5
(a) Na tabela (Tab 1-5) são encontrados: r (0,71) = 0,1839 e r (1,0) =

0,2500.
(b) PATA = 4 (0,1839) (0,2500) = 0,1839 = 18,39%

(2) Pela escala de dispersão, chega-se a um resultado menos preciso.
(a) Em alcance 50/35 = 1,43 Dv Provl que cobrirão 0,71 da faixa dos

25% de cada lado, logo (0,71 x 25) + (0,71 x 25) = 34,50%.
(b) Em direção 10/5 = 2 Dv Provl, que cobrirão exatamente as faixas

dos 25%, logo 25 + 25 = 50%.
(c) PATA = 0,345 x 0,50 = 0,1725 = 17,25%.

1-40. PATA PARA ALVOS OBLÍQUOS EM RELAÇÃO À DIREÇÃO DE TIRO

a. Um alvo estará oblíquo quando suas dimensões não são paralelas ou
perpendiculares à DT (Fig 1-29). Nesse caso, é necessário transformar suas
dimensões em relação à DT antes de efetuar o cálculo normal.

b. Utiliza-se a tabela que se segue (Tab 1-3) para se ter as dimensões
aproximadas em relação à DT. Não é necessário maior precisão, em virtude de
serem aproximadas as dimensões do alvo e do ângulo de obliqüidade (menor
ângulo medido entre o maior eixo do alvo e a DT).

Tab 1-3. Transformação das dimensões de alvos oblíquos em relação à DT

EXEMPLO: O alvo é uma ponte de 8 x 40, com o eixo maior inclinado em
relação à DT de 800”’ e alcance 9000 m. Supondo-se que o P Me está no centro
do alvo, o cálculo para se obter a PATA, atirando com um obus 105 mm M101,
Cg 7, será da forma que se segue.

DPA = 30 m DPD = 4 m
Comp = 1,41 x 8 = 11,3 m (Tab 1-3)
Lrg = 0,71 x 40 = 28,4 m (Tab 1-3)
r Alc = 11,3 / 2 = 0,19 r Dir = 28,4 / 2 = 3.55

30 4
r (0,19) = 0,0511 r (3.55) = 0,4916
PATA = 4 (0,0511) (0,4916) = 0,1005 = 10,05%

edadiüqilboedolugnÂ raredisnocaotnemirpmoC raredisnocaarugraL
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Fig 1-29 Alvo oblíquo

1-41. CERTEZA

a. O termo CERTEZA é outra maneira de dizer probabilidade.

b. A PATA é um caso específico de certeza, quando apenas um tiro é
considerado.

c. A CERTEZA é um termo mais amplo, que se liga à probabilidade de
atingir um alvo com um dado número de tiros, supondo-se constante a PATA. É
usada, neste manual, como a probabilidade de atingir um alvo com dois ou mais
tiros.

d. Os gráficos das Fig 1-31, 1-32 e 1-33, anexos a este artigo, traduzem as
fórmulas de certeza para, no mínimo 1 (um) e 2 (dois) tiros. Eles permitem,
conhecendo-se a PATA, determinar a certeza possível de se obter com um dado
número de tiros ou o número de tiros necessários a uma desejada certeza.

e. O número de tiros está indicado ao longo do pé do gráfico, a PATA ao
lado e a certeza é representada pelas curvas.
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f. Para usar o gráfico, determina-se a interseção dos dois elementos
conhecidos e lê-se o outro elemento oposto à interseção. É possível interpolar
entre as graduações numeradas.

g. Exemplos
(1) Determinar a certeza de se ter pelo menos um tiro, quando se

disparam 20, sendo a PATA de 0,045 (Fig 1-31). A resposta será 0,60.
(2) Determinar o número de tiros necessários para se acertar no mínimo

2 (dois) tiros, quando  a  PATA  é  de  0,08  e  a  certeza  desejada  é  de 0,70
(Fig 1-32). A resposta será 30 tiros.

h. Embora seja impossível se estar certo do número de tiros necessários
para atingir ou destruir um alvo, o uso dos gráficos permitirá uma aproximação.

i. A certeza (probabilidade) é um elemento substitutivo para o fato e, até
que este seja realmente conhecido, a probabilidade é o melhor guia em relação
ao que se espera.

1-42. ERRO DA LOCALIZAÇÃO DO PONTO MÉDIO (EXEMPLO 1)

a. Infelizmente, os níveis de certeza e da PATA são normalmente menores
do que aqueles obtidos pelo método descrito, em virtude de, geralmente, o P Me
não estar, como se supõe, sobre o centro do alvo.

EXEMPLO: Um aparente P Me, localizado com a média de 12 tiros, será
mais preciso do que o localizado com apenas 6 (seis).

b. Uma estimativa do erro provável do P Me, em função do número de tiros
por meio dos quais ele foi determinado, pode ser obtida multiplicando-se o dp de
tabela pelos fatores da Tab 1-4.

c. No exemplo inicial da PATA (obus 105 mm), se os elementos ajustados
do P Me fossem baseados em 6 (seis) tiros, o erro provável do P Me, naquele
momento, seria de 14 m (35 x 0,4 = 14).

(1) No cálculo da PATA, isso aparentemente aumenta o Dv Provl do
material. A grandeza do Dv Provl aparente é aproximadamente igual à raiz
quadrada da soma dos quadrados do Dv Provl do material e do erro do P Me.

(a) No caso em apreço seria       (35)2 + (14)2 = 38 m (aproximação
de metros).
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Tab 1-4. Fatores para estimativa do erro provável

(b) Assim, em vez de 35 m, deveriam ser usados 38 m como DPA,
no cálculo da PATA.

(2) Se um alvo vai ser batido sem ajustagem, o desvio provável aparente
é suposto ser duas vezes o DPA de tabela.

(3) O erro em direção poderia ser da mesma forma determinado,
embora a alteração, via de regra, não seja de importância.

d. O exposto anteriormente é válido apenas para um tiro e, assim sendo,
não deve ser usado com os gráficos de certeza.

1-43. DISPERSÃO DA ARMA E FORMA DE ALVOS

a. Certas armas, como as plataformas lançadoras de mísseis guiados, são
caracterizadas por uma dispersão circular. Certos alvos, outrossim, são consi-
derados como de forma circular, particularmente no caso do emprego de
munição nuclear.

b. A concepção circular dos alvos auxilia a avaliação dos danos causados
por aquela munição, cujos efeitos são mais ou menos de natureza radial.

c. Podem ser encontradas, assim, as combinações de dispersão da arma
e forma de alvos que se seguem (Fig 1-30).

Fig 1-30. Quadro de combinações de dispersão de arma e forma de alvos
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1-44. DISPERSÃO CIRCULAR

a. Para que uma arma seja considerada com dispersão circular, é absolu-
tamente necessário que:

(1) os erros (desvios) em uma dimensão sejam independentes dos
erros (desvios) na outra dimensão;

(2) o Dv Provl em uma dimensão seja igual ao Dv Provl na outra dimensão; e
(3) os erros (desvios) em cada dimensão sejam de distribuição normal.

b. Desde que os requisitos citados anteriormente não sejam encontrados,
será melhor considerar a arma como de quadro de dispersão retangular, pois a
possibilidade será mais bem definida como produto de duas variáveis indepen-
dentes de grandezas diferentes (alcance e direção). Os alvos podem ser
transformados em uma forma equivalente, que seja característica do quadro de
dispersão da arma. Tal conversão auxilia na resolução do problema de proba-
bilidade e proporciona um maior grau de precisão na obtenção de valores de
certezas.

1-45. CONVERSÃO DAS FORMAS DOS ALVOS

a. Como regra geral, a forma da área do alvo é convertida na forma do
quadro de dispersão da arma, quando se calcular a PATA. O princípio básico que
a isso rege é: não se altera a grandeza original da área do alvo, quando se
procede à conversão.

b. Para se converter uma forma retangular em circular, multiplica-se por
0,5642  o  produto  das raízes  quadradas  dos lados do retângulo dado; logo,
0,5642 = 1 ÷  √ π ; π = 3,1416 (o produto final é o raio de um círculo, que tem área
igual ao retângulo original).

EXEMPLO: O  raio  de  um  círculo  equivalente  a  um alvo retangular de
300 x 400 é de 195,4 m (0,5642 x √ 300 x √ 400 = 195,4 m).

c. Para se converter uma forma circular em retangular, multiplica-se por
1,7725 o raio do círculo dado; logo, 1,7725 = √ π ; π = 3,1416 (o produto é o lado
do quadrado que tem uma área idêntica ao círculo original).

EXEMPLO: As dimensões do quadrado equivalente a um alvo circular de
200 m de raio serão 354,5 x 354,5; (200 x 1,7725 = 354,5 m).

1-46. TABELAS DE PROBABILIDADE CIRCULAR

a. Estas tabelas são usadas para se determinar a PATA para as armas de
dispersão circular. Os números no corpo da tabela representam volumes sob a
superfície normal de probabilidade. O argumento para se entrar na tabela será
r, definido como a grandeza do raio do alvo, expresso em função de desvios
prováveis circulares ou radiais (r será obtido dividindo-se o raio da área do alvo
pelo DPC da arma). O corpo da tabela fornece a PATA em relação a r (Tab 1-6).
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b. A probabilidade, representada por determinado r, é a PATA total e não
a de um segmento do círculo. Esta tabela difere pois, da que dá a probabilidade
apenas para 1/4 do retângulo.

c. É desnecessário interpolar.

1-47. PATA PARA O TIPO 1 (DISPERSÃO E ALVOS RETANGULARES)

O problema da PATA para esta combinação de tipo é o normal já estudado.

EXEMPLO: Calcular a PATA para um míssil que tem um DPA de 500 m e
um DPD de 300 m, lançado sobre um depósito inimigo de suprimento, de 800 m
x 500 m, em relação à linha lançador-alvo (suponha-se que o P Me está sobre o
centro da área do alvo).

Solução (Tab 1-5)
DPA = 500 DPD = 300
r Alc = 800 / 2 = 0,80 r Dir = 500 / 2 = 0,83

500 300
r Alc (0,80) = 0,2054 r (0,83) = 0,2123
PATA = 4 (0,2054) (0,2123) = 0,1744 = 17,44%

1-48. PATA PARA O TIPO 2 (DISPERSÃO RETANGULAR E ALVO CIRCULAR)

Para solucionar o problema, é necessário determinar, inicialmente, o lado
do quadrado cuja área é igual à do alvo. Esse lado é, então, usado na duas
dimensões para o cálculo da PATA, como no tipo 1. Considerar um alvo circular
com o raio de 400 m.

Solução (Tab 1-5)
Lado do quadrado = 400 x 1,7725 = 709 ≅  710 m
DPA = 300 DPD = 100
r Alc = 710 / 2 = 1,18 r Dir = 710 / 2 = 3,55

300 100
r Alc (1,18) = 0,2869 r (3,55) = 0,4916
PATA = 4 (0,2869) (0,4916) = 56,44%

1-49. PATA PARA O TIPO 3 (DISPERSÃO E ALVOS CIRCULARES)

Tal problema requer apenas o cálculo de r, isto é, o raio da área do alvo
dividido pelo DPC da arma. O valor de tabela para r é a PATA para aquela relação.

EXEMPLO: Calcular a PATA para um míssil que tem um dpc de 200 m,
lançado sobre a área de um alvo de raio de 250 m (supõe-se que o P Me será sobre
o centro da área).
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Solução (Tab 1-5)
r = raio alvo = 250 = 1,25

dpc 200
r = (1,25) = 0,6614
PATA = 66,14%

1-50. PATA PARA O TIPO 4 (DISPERSÃO CIRCULAR, ALVO RETANGULAR)

Primeiramente, será necessário determinar o raio do círculo de área igual
a área retangular do alvo. Tal raio é, então, usado como o raio da área do alvo,
recaindo-se no tipo 3.

EXEMPLO: Calcular a PATA para um míssil que tem um DPC de 200 m e
que foi lançado sobre a área de um alvo de 200 x 400 (supõe-se o P Me sobre o
centro da área).

Solução (Tabela 1-5)
raio do alvo = 0,5642 x 200 x 400 = 159,6 ≅  160 m
r = 160 = 8,80

200
r (0,80) = 0,3583
PATA = 35,83%

1-51. OUTRA SOLUÇÃO PARA O TIPO 4

a. Pode-se usar a tabela 1-5 para a solução do problema da PATA para o
tipo 4, multiplicando-se o DPC por 0,5727 e utilizando-se tal produto como DPA
e DPD da arma em questão.

b. A solução do problema anterior, com tal método, seria da forma que se
segue.

DPA e DPD = DPC x 0,5727 = 200 x (0,5727) = 114,54 ≅  115
r Alc = 200 / 2 = 0,87 r Dir = 400 / 2 = 1,75

115 115

OBSERVAÇÃO: Desde que o denominador é sempre comum, pode-se
tomar indistintamente a dimensão do alvo em direção e alcance.

Na Tab 1-5, tem-se:
r (0,87) = 0,2214
r (1,75) = 0,3811
PATA = 4 (0,2214) (0,3811) = 33,75%

c. O método exposto no subparágrafo b deste parágrafo, exceção da regra
geral de conversão da forma da área do alvo, a fim de se enquadrar na dispersão
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da arma, deve ser usado, preferencialmente, quando as dimensões da área do
alvo são de tal forma que uma delas é três ou mais vezes que a outra.

1-52. ERRO DA LOCALIZAÇÃO DO PONTO MÉDIO (EXEMPLO 2)

A menos que a dispersão da arma não preencha as condições do parágrafo
1-19, o erro (desvio) provável de localização do alvo e o erro (desvio) provável do
P Me devem ser considerados como erros radiais. O efeito de tal consideração no
cálculo da PATA, em um dos dois ou em ambos os casos, aparentemente
aumenta o Dv Provl da arma. O aparente aumento é, da mesma maneira que para
os casos já vistos, igual à raiz quadrada da soma dos quadrados do Dv Provl da
arma e do erro (desvio) provável de localização. Com os Dv Provl obtidos, efetua-
se o cálculo normal da PATA.

EXEMPLO: Calcular  o DPC aparente de uma arma que tem para DPC
200 m, quando o P Me é conhecido com erro provável de 80 m.

Solução

Aparente dpc = √ (200)2 + (80)2 = 215,4 m. Assim sendo, emprega-se 215
metros para se determinar r.

EXEMPLO: Calcular os aparentes DPA e DPD, para uma arma que tem
para DPA 300 m e para  DPD 100 m, quando se conhece o P Me com erro provável
de 80 m.

Solução

a. Neste caso, é necessário transformar primeiramente o erro provável da
localização do P Me (que é radial), em incrementos de alcance e direção,
determinando-se a grandeza do quadrado de área equivalente.

S = 80 x 1,7725 = 141,8 ≅  142
Aparente DPA = √ (300)2 + (142)2 = 331,9

Aparente DPD = √ (100)2 + (142)2 = 173,7

b. Assim sendo, no cálculo de r Alc, usa-se 332 e no cálculo de r Dir, usa-
se 174 m.

c. O cálculo dos Dv Provl, como mostrado acima, é válido apenas para um
tiro na eficácia.

1-53. CONSIDERAÇÕES FINAIS

a. As tabelas de probabilidade e os gráficos simplificam a aplicação dos
métodos estatísticos nos tiros de artilharia. Entretanto, o uso apropriado de tais
tabelas e gráficos requer que se tenha sempre à mão o verdadeiro quadro do
problema. Para se resolver um problema de probabilidade, deve-se conhecer a
lei dos erros e os quadros de dispersão característicos.
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b. A probabilidade não é mais válida que os elementos por meio dela
deduzidos, isto é particularmente verdadeiro nos problemas em que se trata com
a PATA.

(1) Os erros prováveis na localização do P Me em relação ao alvo reduzem
consideravelmente a PATA e a CERTEZA.

(2) Tiros contínuos em que o P Me tem erros, resultam em erros
sistemáticos, com posterior redução da PATA. Isto é, cada projetil ou míssil se
desvia de seu próprio P Me de acordo com a distribuição normal, devendo ser
estimado o P Me e realizado os cálculos em relação a ele.

ARTIGO V

NOÇÕES DE BALÍSTICA INTERNA

1-54. INTRODUÇÃO

a. Embora o artilheiro possa utilizar as tabelas de tiro tal como lhe são
apresentadas, necessita saber algo dos princípios de balística, para ter um
completo conhecimento da técnica de tiro e das possibilidades de seu material.

b. A balística é a ciência que trata do movimento dos projetis e dos fatores
que afetam esse movimento. A balística interna trata dos fatores que afetam o
movimento dos projetis antes que estes deixem a boca da peça. A balística
externa trata dos fatores que afetam aquele movimento após o projetil ter deixado
a boca da peça.

c. O efeito total de todos os fatores de balística interna determina a
velocidade com que o projetil deixa a boca da peça, isto é, a velocidade inicial.

d. Neste artigo, serão analisados esses fatores e os movimentos do projetil
no interior do tubo.

1-55. MOVIMENTO DE PROJEÇÃO

É necessária uma força para empurrar o projetil através do tubo e ejetá-lo
pela boca da peça. A deflagração de uma carga de projeção, contida ou não em
um estojo, produz, normalmente, a requerida expansão dos gases para a projeção
da granada. Exercendo forças em todas as direções, os gases são contidos pelo
tubo e lançam o projetil para a frente e a peça para a retaguarda.
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Fig 1-31. Certeza de se obter, no mínimo, um acerto, para N tiros, quando a PATA
é conhecida
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Fig 1-32. Certeza de se obter, no mínimo, dois acertos, para N tiros, quando a
PATA é conhecida
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Fig 1-33. Certeza de se obter, no mínimo, três acertos, para N tiros, quando a
PATA é conhecida
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1-56. MOVIMENTO DE ROTAÇÃO

Um exame de quase todos os materiais de carregamento pela culatra
mostra que a alma do tubo não é lisa, mas possui estrias espiraladas chamadas
raias. O projetil deve segui-las ao fazer seu percurso forçado através do tubo e,
por isso, adquire um movimento de rotação.

1-57. CARGAS DE PROJEÇÃO

a. As cargas de projeção são explosivos balísticos
(1) Alto-explosivo, explosivo de ruptura ou brisante - A sua detonação

é caracterizada por uma reação extremamente rápida, desprendimento de
grande quantidade de calor, violento poder de ruptura e formação de intensas
ondas de choque. Estes fenômenos impedem a utilização dos altos-explosivos
como cargas de projeção no tubo de uma peça.

(2) Baixo-explosivo, explosivo balístico ou pólvora - Ao processo de
queima da pólvora na câmara de uma peça dá-se o nome de deflagração. Apesar
da deflagração se processar muito rapidamente, é mais demorada que a
detonação e, assim, evita o incontrolável efeito de ruptura. A deflagração cria
rapidamente gases de expansão, que fornecem a energia necessária para
mover o projetil através da alma e lançá-lo, na sua trajetória, para o alvo.

b. Embora a projeção do projetil seja o mais desejado e mais aparente
resultado da liberação da energia durante o tiro, muito desta energia se
consome, inevitavelmente, em outros fins. As perdas ordinariamente conside-
radas incluem:

(1) energia interna remanescente sob a forma de calor existente nos
gases que ainda ficam no tubo, após a saída do projetil;

(2) energia perdida por transferência de calor para as paredes do tubo;
(3) energia remanescente como energia cinética dos gases da pólvora,

porque os gases em expansão não mais impulsionam o projetil, mas continuam
seu movimento;

(4) energia perdida pelo atrito do projetil com as paredes do tubo;
(5) energia perdida no recuo; e
(6) energia perdida sob a forma de pólvora não queimada, se houver.

c. As mais importantes são as três primeiras, uma vez que as três últimas
representam somente uma pequena porcentagem da energia total disponível da
carga de projeção.

d. A velocidade de combustão de uma carga de projeção permite controlar
a pressão da câmara e, através dela, o comportamento do projetil. A velocidade
de combustão é determinada por três fatores: a composição da carga de
projeção, a área exposta da superfície de queima e a pressão dos gases.
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1-58. COMPOSIÇÃO DAS CARGAS DE PROJEÇÃO

As cargas de projeção (pólvoras) podem ser classificadas de acordo com
o número de ingredientes explosivos básicos que contém. Uma pólvora de base
simples contém somente um ingrediente explosivo, ao passo que a de base
dupla incorpora dois. A nitrocelulose é uma pólvora de base simples usada
freqüentemente. Em algumas armas, entretanto, no esforço de se obter certas
características balísticas, usam-se pólvoras de base dupla. A carga de projeção
padrão dos morteiros americanos, balistite, é um exemplo.

a. Cada um dos diferentes tipos apresenta vantagens e desvantagens. Ao
escolher-se uma pólvora de base simples para a munição da carabina M1,
pretendeu-se obter um mínimo de desgaste do tubo, um grande grau de
estabilidade e uma manufatura menos complicada. Ela ficou privada, entretanto,
da maior energia das pólvoras de base dupla. Os inventores dos morteiros
normais preferiram privar-se das principais vantagens de uma pólvora de base
simples, para obter as características desejadas da balistite - deflagração rápida
e maior quantidade de energia. Estas características eram necessárias por
causa da reduzida eficiência dos gases de projeção, causada pelas inevitáveis
perdas de gás à passagem do projetil pela alma lisa da arma.

b. Em algumas munições de morteiro, os dois tipos de pólvora são
combinados em uma carga.

c. As cargas de projeção podem ser modificadas durante sua confecção
pela adição de substâncias químicas. Obtém-se, assim, qualidades físicas,
químicas ou balísticas mais desejáveis. Por exemplo, utilizam-se, muitas vezes,
substâncias para reduzir a velocidade inicial de deflagração ou para reduzir a
tendência da carga de projeção na absorção da umidade.

1-59. FORMA GEOMÉTRICA DOS GRÃOS

A forma dos grãos, usados nas cargas de projeção, afeta as propriedades
balísticas. Existem, atualmente, quatro formas de uso comum - lâminas,
cordões, tubos e cilindros multiperfurados. Na munição de morteiro, utilizam-se
lâminas; nas armas pequenas, tubos; na munição de artilharia, cilindros
multiperfurados; na maior parte das cargas de projeção inglesas, usam-se
cordões. De acordo com a construção dos grãos, as cargas de projeção são
classificadas em progressivas, regressivas e de emissão constante. A velocida-
de de queima de um grão é progressiva se sua superfície aumenta durante a
queima; regressiva se diminui e de emissão constante se assim permanece. A
importância da forma dos grãos para a balística interna está nas curvas de
pressão.

1-60. CURVAS DE PRESSÃO

Uma curva de pressão mostra a relação entre a pressão do gás e o
percurso do projetil, enquanto ainda se encontra no tubo. Todos os tubos são
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projetados de acordo com uma desejada curva de pressão para a arma
proposta, a fim de que o projetil deixe o tubo com uma determinada velocidade
(velocidade inicial) sem que, no entanto, as pressões, desenvolvidas para esse
fim, possam despedaçar a arma. Já que a pressão indicada pela curva de
pressão controla o movimento e a velocidade do projetil, é necessário compre-
ender as variáveis que afetam essa curva para compreender os problemas da
balística interna. Os fatores que afetam a curva de pressão são os que se
seguem.

a. Tipo de carga de projeção - Uma carga de projeção que queima
rapidamente (por causa de sua composição e forma dos grãos), produz sua
pressão máxima antes do projetil ter percorrido o percurso que faria, se fosse
utilizada uma carga de menor velocidade de queima. A rapidez faz com que o
pico da curva de pressão apareça perto da culatra, limitando, por isso, a
velocidade inicial na boca da peça. Uma carga de projeção de velocidade de
combustão relativamente menor, por outro lado, só produzirá o máximo de
pressão após o projetil ter percorrido alguma distância, criando, por isso, uma
curva de pressão com um pico baixo e colocado próximo à boca da peça. Tais
pólvoras são usadas nas cargas mais altas que exigem maiores velocidades
iniciais.

b. Velocidades de inflamação - Com cargas de projeção de baixa ou alta
velocidade de combustão, a velocidade de inflamação, naturalmente, afeta a
curva de pressão. Se toda a pólvora não entra em combustão instantaneamente,
pode surgir mais de uma onda de pressão e, em conseqüência, o pico da
esperada curva de pressão pode ser deslocado para um ponto onde ultrapasse
a pressão permitida, causando a ruptura do tubo. É também desejável a
inflamação instantânea, para reduzir, ao mínimo, o clarão e a fumaça na boca
da peça. A inflamação lenta prevalecia nos materiais que utilizavam munição
encartuchada, devido a escorvas curtas, mas isto foi remediado pela adoção de
escorvas longas, para obter ignição instantânea. Nos materiais que utilizam
munição não encartuchada, o problema foi solucionado pela utilização de um
núcleo de pólvora negra através de cada seção ou pela colocação de uma
escorva nas várias partes da carga.

c. Temperatura da carga de projeção - Outra variável que afeta a curva
de pressão é a temperatura da pólvora. A maior parte dos cálculos, relacionados
com a velocidade de combustão de uma dada carga de projeção, e os efeitos
conseqüentes (pressão, velocidade inicial, alcance, etc.) são baseados na
presunção de que a temperatura da pólvora é de 21º C (70º F). É muito difícil, no
entanto, manter uma temperatura constante sob condições de campanha e,
assim, as características balísticas e a curva de pressão variam. Uma tempera-
tura mais alta aumenta a velocidade de combustão e, portanto, a velocidade
inicial e alcance; ao passo que uma temperatura mais baixa produz o efeito
oposto. Apesar de ser muito difícil manter uma temperatura constante, em
campanha, todo o esforço deve ser feito para evitar mudanças de temperatura
que afetem o desempenho da munição. Podem ser tomadas as medidas adiante
enumeradas.
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(1) A munição pronta para o uso deve ser mantida afastada do solo,
protegida de sujeira, umidade e dos raios diretos do sol, e com livre circulação
do ar entre ela e a cobertura protetora.

(2) Os tiros devem ser preparados progressivamente, para manter
uniformidade, e disparados na ordem de preparação.

(3) A temperatura da carga de projeção da munição preparada deve ser
tomada periodicamente (cada 30 minutos). Para se obter a verdadeira tempe-
ratura média, deve ser tomada de alguns tiros, ao acaso, e no próprio local onde
se encontram os outros. O método de tomada da temperatura da pólvora é visto
no capítulo 2, Prf 2-23.

d. Pressão do gás - Assim que a pressão aumenta, o projetil inicia seu
movimento e a combustão subseqüente da pólvora tende a aumentar ainda mais
a pressão. Ao mesmo tempo, entretanto, a pressão é diminuída, porque
aumenta o espaço ocupado pelo gás e baixa a sua temperatura, após o máximo
de pressão. O aumento de espaço é causado pelo avanço do projetil no tubo; o
decréscimo de temperatura é devido à perda de energia interna do gás,
consumida em acelerar o projetil e superar o atrito e, também, transferida às
paredes do tubo.

e. Pico de pressão - O resultado dos fatores opostos, acima menciona-
dos, faz com que, inicialmente, a pressão aumente até um máximo, conhecido
como pico de pressão; a partir daí a pressão decresce.

f. Densidade de carregamento - A quantidade de pólvora em peso e em
uma carga determina a velocidade inicial e o pico de pressão que são produzidos.
O Material Bélico especifica a carga, fornecendo a densidade de carregamento.
A densidade de carregamento é o peso de carga por unidade de volume da câmara.
Esta relação somente pode variar devido a tolerâncias de fabricação, posição
imprópria da pólvora na câmara e assentamento com o treinamento adequado do
pessoal.

(1) Posição da carga de projeção na câmara - Quanto mais à frente for
colocada a carga na câmara, mais lenta será a velocidade de combustão e,
portanto, menor a velocidade inicial. A fim de se assegurar uma posição uniforme
e, assim, obter um desempenho uniforme da pólvora, a base do saquitel deve
ser colocada junto à cabeça do bloco da culatra, no momento do tiro. Isto pode
ser obtido, fazendo com que a cabeça do bloco empurre o saquitel na câmara,
durante os últimos centímetros. Para a munição desengastada, os incrementos
restantes são recolocados no estojo, na ordem numérica original e com o
número para cima. Junto com as variações da posição do saquitel, ainda há as
variações do volume que, para a mesma quantidade de pólvora, tendem a mudar
a velocidade de combustão e, portanto, a velocidade inicial. As cintas de ligação
ou envoltórios da carga, frouxos, motivam o aumento do diâmetro dos saquitéis
em relação ao normal. Assim sendo, os artilheiros devem verificar os envoltórios
quanto à tensão, mesmo quando se utiliza a carga completa.

(2) Assentamento não uniforme - Embora um fraco assentamento
descresça o volume da câmara de explosão e, por isso, aumente o impulso dado
ao projetil (a pressão varia inversamente com o volume), tal fato será apenas um
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efeito parcial. O assentamento impróprio permite que escapem gases sem ser
utilizados e, assim, diminui a velocidade inicial. O efeito combinado é difícil de ser
predito, o que impõe, em todos os tiros, um assentamento firme e uniforme.

g. Usura
(1) Uma variável adicional, que afeta a velocidade inicial e a curva de

pressão, é a usura. A usura é, muitas vezes, dividida em três fases.
(a) Erosão dos gases, causada pelo efeito de lavagem dos gases

e pela ação química, que aparece como um alargamento uniforme do raiamento.
(b) Entalhe ou usura, causado pelo escape dos gases pela cinta de

forçamento a uma velocidade muito alta.
(c) Abrasão ou usura mecânica, causada pela fricção das cintas de

forçamento ou turgência contra as paredes internas. Este alargamento da alma
permite que os gases escapem pelo projetil, à medida que percorrem o tubo, e
aumentem o volume eficaz da câmara, o que, portanto, reduzirá a pressão e, em
conseqüência, a velocidade inicial.

(2) O estado dos cheios também afeta o desempenho do projetil. Isto
é especialmente verdadeiro com materiais de alta velocidade inicial, nos quais
os cheios gastos, achatados ou lascados ficam, assim, com tendência a soltar
a cinta de forçamento e privam o projetil, no mínimo, de uma parte de seu
movimento de projeção e rotação.

1-61. ENCOBREAMENTO

a. O encobreamento do tubo ocorre quando a velocidade é tão alta, que
o atrito é suficiente para remover a face da cinta de forçamento e fazê-la deixar
uma tênue camada de cobre na alma.

b. A quantidade de cobre depositada varia com a velocidade, de modo que
o encobreamento é mais pronunciado com os materiais e cargas de alta
velocidade inicial. Cada tiro, disparado com uma carga baixa, remove parte do
encobreamento existente; quando, porém, a carga origina uma alta velocidade
inicial, apesar da remoção efetuada, haverá um encobreamento adicional. O
encobreamento excessivo causa um desempenho variável da velocidade,
devido à variação da resistência da alma ao movimento do projetil. Em um tubo
novo, a tendência do encobreamento é aumentar a velocidade; num tubo velho,
é diminuí-Ia. Nenhuma regra pode, no entanto, ser usada com todos os
materiais. O S3 deve considerar o efeito do encobreamento, quando a situação
tática impõe tiro com cargas baixas em fogos de apoio cerrado, após se ter
executado o tiro com cargas elevadas.

1-62. CONDICIONAMENTO DO TUBO

a. A temperatura do tubo tem relação direta com a velocidade desenvol-
vida. Por exemplo, um tubo aquecido não oferece a mesma resistência ao
movimento do projetil que um tubo frio, que é, além disso, menos suscetível ao
encobreamento mesmo a altas velocidades.
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b. Os resultados do processo de aquecimento do tubo aparecem, normal-
mente, com uma tendência a aumentar a velocidade, na razão direta da cadência
de tiro e do nível de condicionamento. Este aumento de velocidade presume não
haver influência dos outros fatores já discutidos.

c. A munição é verificada nos tubos, nos quais se procedeu a um completo
condicionamento, tendo em vista um desejado nível de velocidade, por meio de
diversos tiros de aquecimento. Os tubos que não estejam assim condicionados,
não permitirão às cargas de projeção um desempenho idêntico ao verificado.
Outrossim, e de mais importância para o artilheiro, os tubos não condicionados
diminuem a estabilidade do desempenho da velocidade da peça em si. As
variações de tiro a tiro, durante o período de condicionamento serão, pois, muito
maiores.

d. A melhora e conseqüentes correções da regulação podem ou não ser
determinadas no nível de velocidade a ser utilizado, posteriormente, nos
transportes de tiro. Para um dado lote, os transportes executados com uma
velocidade maior que o do momento da obtenção de correções resultarão em
tiros longos; contrariamente, os transportes de tiros executados com uma
velocidade mais baixa resultarão em tiros curtos.

e. Se a velocidade para uma dada combinação peça-munição ficou em
seu nível real após o tiro ser mantido em uma dada cadência, esse nível real pode
se alterar se houver aumento de cadência ou pausas no tiro. Além disso, uma
mudança de carga pode ter efeito no nível de velocidade. Por exemplo, se um
obus 105 mm foi condicionado com carga 7 (sete), deverá estar ligeiramente
supercondicionado para a carga 4 (quatro) e, se o tiro é executado imediatamen-
te com a carga mais fraca, uma tendência para velocidades maiores que a normal
será experimentada nos primeiros tiros. Ainda é duvidoso que o tiro na carga mais
fraca possa ou não, de modo real, condicionar um tubo para o nível de velocidade
normal de operação, em virtude de ser o condicionamento demasiado lento com
as velocidades baixas. Apesar da situação tática raramente permitir o uso de tiros
de condicionamento, a sua falta deve ser fator considerado pelo S3 ao decidir bater
alvos sem ajustagem ou nos tiros próximos às tropas amigas. Da mesma forma,
desejando-se um elevado grau de precisão, deve-se considerar a possível
tendência da velocidade, nas regulações por levantamento do ponto médio e nas
regimagens.

f. De uma maneira geral, o condicionamento do tubo envolve dois efeitos
diferentes. Um é o aquecimento do tubo até que as diferenças de temperatura
interna e externa se estabilizem na cadência de tiro e cargas de pólvora a uma
condição similar estabilizada, também para aquela cadência e carga. Natural-
mente, os primeiros tiros mostram grande diferença em relação ao nível que se
espera, mas, infelizmente, embora tal aconteça, esses são os tiros que determi-
nam a precisão das missões tipo eficácia. Não é possível, atualmente, incluir
correções nos elementos de tiro quanto a essas tendências da velocidade.
Permanecerá, talvez, impossível essa inclusão, na maioria dos materiais, devido
às inúmeras variações entre um tubo condicionado e um não condicionado.
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g. O condicionamento ocorre com poucos tiros nas altas velocidades. Nos
tiros de regimagem com mais de uma carga, atira-se, por esse motivo, primeiro
com a carga mais forte. Normalmente, dois a quatro tiros serão suficientes para
as cargas fortes, mas os resultados da observação serão, na realidade, o único
critério válido. As regimagens conduzidas com as cargas mais fracas dos
obuses 105 mm e 155 mm, sem condicionamento anterior com as cargas mais
fortes, requererão mais tiros para se alcançar o estado ideal de condicionamento
do tubo.

h. Se foi executado o condicionamento com uma carga e é necessária uma
mudança para outra, deve ser executado, pelo menos, um tiro de condiciona-
mento com a nova carga.

i. Os canhões sofrem maior influência que os obuses no que diz respeito
a mudanças na cadência de tiro. Ela deve ser bastante lenta para evitar grandes
tendências da velocidade e, ao mesmo tempo, deve ser uniforme, para prevenir
velocidades variáveis. Os tiros previstos têm sua precisão diminuída quando,
após intenso repertório, seguem-se pausas intermitentes de duração variável.

j. O condicionamento prévio do tubo de qualquer material é afetado por
pausas maiores que 10 minutos no tiro. Se a pausa é inferior a uma hora,
normalmente um tiro traz a peça para o nível de velocidade anterior. Se os tubos
são limpos nas pausas curtas do tiro, os primeiros tiros, disparados após isso,
podem apresentar velocidades diversas; se, no entanto, são limpos durante
pausas prolongadas, a tendência da velocidade normal, previamente obtida, pode
ser aguardada.

1-63. ÓLEO OU UMIDADE NO TUBO

A existência de óleo ou umidade no tubo ou na cinta de forçamento tende
a aumentar a velocidade de um dado tiro, porque há melhor vedação inicial dos
gases e redução do atrito do projetil na alma. Em campanha, um tubo oleado
normalmente está frio, de modo que as maiores velocidades de um tubo oleado,
combinados com as velocidades erráticas, características de um tubo frio,
complicam a tendência da velocidade normal. Não é possível predizer qual o
fator preponderante e não há dados precisos sobre a interação entre os dois.
Quando esses fatores coexistem com o encobreamento e resíduos de pólvora,
é ainda mais difícil predizer correções para compensar a tendência da velocida-
de. A umidade no projetil afeta apenas o seu tiro. É preferível atirar com um tubo
frio e seco a atirar com um tubo frio e oleado, mas o projetil deve estar seco,
quaisquer que sejam as condições do tubo. A figura 1-34 mostra algumas
tendências de velocidades obtidas sob determinadas condições. Esse gráfico
não foi construído como base de determinação de correções para o tiro; é,
simplesmente, um exemplo de resultados que, mais de perto, caracterizam o
material e condição especificada, depois de repetidas observações.
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Fig 1-34. Tendências da velocidade (Obus 105, Cg 5, 4500 m, média de 18 peças)

1-64. DETERMINAÇÃO DA VELOCIDADE INICIAL

Haveria, naturalmente, enorme vantagem para o oficial que estivesse
dirigindo o tiro de uma unidade, se conhecesse as reais velocidades iniciais
desenvolvidas em cada tubo no momento do tiro. Esse conhecimento, apesar de
possível, ainda não é realizável, devido ao custo proibitivo do equipamento
eletrônico e da necessidade de técnicas hábeis. Desta maneira, o oficial na
direção de tiro depende do conhecimento sobre o desempenho anterior das
combinações peça-munição, para obter os elementos de que necessita. Os
vários métodos utilizados na determinação do desempenho da velocidade
absoluta e relativa de um grupo de peças constam do capítulo 9 (REGIMAGEM).
Certos aspectos desse problema são tratados nos artigos sobre balística
externa. Qualquer que seja o método usado, o artilheiro deve, em toda oportu-
nidade possível, determinar o nível de velocidade de cada uma de suas peças.

1-65. DESEMPENHO DA PÓLVORA EM CADA CARGA

a. Um dos problemas da técnica de tiro é o de como se estender, do melhor
modo, os elementos obtidos pelo tiro com uma carga para todas as demais.
Apenas sob o ponto de vista das velocidades desenvolvidas, não existe base,
sob a forma de elementos disponíveis, para se concluir que o desempenho de
uma carga segue uma dada razão aritmética. Uma certa carga pode ser a mais
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rápida em um lote (quando expressa como variação da velocidade inicial padrão)
e ser a mais lenta em outro; isso é possível, uma vez que as pólvoras são
manufaturadas para se obter desempenho padrão em todas as cargas. Uma
variação do padrão em uma carga não fixará, pois, uma variação semelhante ou
proporcional em outra carga. O nível de velocidade de uma carga de um dado
lote somente pode ser determinado pelo tiro. Uma vez determinado, no entanto,
sua relatividade para as outras cargas daquele lote permanece praticamente
estável.

b. Deve ser salientado que o nível da velocidade, desenvolvido por uma
determinada carga, é influenciado pelo condicionamento do tubo, particularmen-
te nas cargas mais baixas. Por exemplo, se o tiro de um obus 105 mm for iniciado
com a carga 3, poderá haver uma variação da velocidade padrão que estará, em
média, de 3 a 5 m/s abaixo do desempenho desta mesma carga, se o tiro fosse
iniciado com a carga 7. Este exemplo liga-se ao problema total das tendências
de velocidade e condicionamento do tubo.

1-66. ELIMINAÇÃO DE FATORES ESTRANHOS

Apesar da artilharia não poder corrigir as variações de velocidade a cada
tiro, pode tomar medidas positivas para eliminar certos fatores estranhos que
aumentam e distorcem as variações normais. Essas medidas incluem as que se
seguem:

a. Separação da munição por lotes.
b. Uniformidade de assentamento dos projetis e colocação das cargas de

projeção.
c. Manutenção da temperatura uniforme da pólvora.
d. Limpeza e cuidados gerais com a munição.
e. Limpeza apropriada do tubo e judiciosa seleção de cargas para diminuir

a usura.

ARTIGO VI

BALÍSTICA EXTERNA - FATORES CONTROLÁVEIS

1-67. INTRODUÇÃO

a. A balística externa relaciona-se com o movimento do projetil depois de
ter ele deixado a boca da peça ou, mais precisamente, após não estar mais
sujeito à aceleração dos gases de expansão. Nesse instante, o projetil já sofreu
o efeito de todos os fatores da balística interna, expressos, principalmente, em
termos de velocidade inicial. Se não existisse a atmosfera e a gravidade, o projetil
deveria continuar indefinidamente, numa velocidade constante, em uma trajetó-
ria que seria o prolongamento do eixo do tubo.
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b. No vácuo, o curso do projetil durante seu trajeto seria simples de ser
traçado. Todos os projetis, independentemente de tamanho, forma ou peso,
deveriam fazer o mesmo percurso e atingir o mesmo alcance para uma dada
velocidade inicial (Vo) e elevação do tubo. Na atmosfera, entretanto, a trajetória
torna-se uma curva extremamente complexa, por duas razões: primeiro, os
projetis de peso e tamanho diferentes reagem de maneira diferente às condições
atmosféricas idênticas; segundo, todos os projetis estão sujeitos a uma atmos-
fera extremamente mutável. Desta maneira, uma determinada elevação e
velocidade inicial podem resultar em uma grande variedade de trajetórias, que
dependerão das características combinadas, tanto do projetil quanto da atmos-
fera.

1-68. TRAJETÓRlA NO VÁCUO

a. No vácuo, os fatores necessários à construção de uma tabela de tiro
deveriam ser o ângulo de elevação, a velocidade inicial e a gravidade. A velocidade,
inicialmente imposta ao projetil, tem duas componentes: a velocidade horizontal
(alcance) e a velocidade vertical.

b. Componentes da velocidade
(1) As grandezas relativas das velocidades horizontal e vertical variam

com o ângulo de tiro. Por exemplo, se a alça fosse zero, a Vo imposta ao projetil
seria toda horizontal, isto é, não haveria componente vertical; se a alça fosse de
1600 milésimos e não se considerasse o efeito da rotação da terra, a Vo seria
toda vertical, isto é, não haveria componente horizontal.

(2) O projetil, no vácuo, voltará à terra devido à ação da gravidade.
Assim, em vez da velocidade vertical do projetil permanecer constante durante
o percurso, ela sofre continuamente o efeito da gravidade. O resultado é um
decréscimo de seu valor inicial até zero no ramo ascendente e um aumento de
zero ao valor inicial no ramo descendente. O valor zero ocorrerá no vértice da
trajetória e, para cada valor positivo da componente vertical no ramo ascenden-
te, haverá um valor negativo igual no ramo descendente. Estes pontos serão
eqüidistantes em relação ao vértice, inclusive a origem e ponto de queda. Ainda
mais, como não existe resistência ao movimento do projetil no vácuo, a
componente horizontal é constante. Desta maneira, os ramos da trajetória serão
idênticos. Este fato é devido à uniforme aceleração da gravidade (9,81 m/s), que
influi na componente vertical e na queda do projetil, e à componente horizontal
constante. A Fig 1-35 descreve a construção de uma trajetória no vácuo.
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Fig 1-35. Trajetória no vácuo

(3) Debateu-se, até agora, a trajetória em projeção vertical. Deve-se
notar, contudo, que a projeção horizontal da trajetória no vácuo coincidiria com
uma linha que unisse a origem ao ponto de queda. No vácuo, não haveria
derivação.

1-69. TRAJETÓRlA NA ATMOSFERA PADRÃO (Fig 1-36)

a. Na atmosfera padrão, a componente horizontal não é constante, pois a
resistência do ar fará com que ela decresça continuamente. A componente
vertical, em conseqüência, também é afetada. A trajetória na atmosfera padrão
difere da trajetória no vácuo, tendo em vista que:

(1) a velocidade, no ponto de queda, é menor que na origem;
(2) a velocidade horizontal média do projetil além do vértice é menor que

antes dele; assim sendo, o ramo descendente e o alcance são menores e o ângulo
da queda será maior que o de tiro; e

(3) a velocidade vertical média é menor além do vértice do que antes dele;
desta maneira, a duração do trajeto é maior no ramo descendente do que no
ascendente.

b. Também é evidente que o movimento de rotação, inicialmente imposto
ao projetil, como qualquer outro, reagirá diferentemente quando exposto a
variáveis resistências do ar. A rotação do projetil, a ação da atmosfera e a
gravidade causam um efeito chamado derivação, que desvia a trajetória para um
lado (nos materiais americanos é sempre à direita).
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Fig 1-36. A trajetória na atmosfera

1-70. RESISTÊNCIA DO AR

a. Definições
(1) Alcance padrão - É o correspondente a uma dada alça na tabela de

tiro. É considerado como medido ao longo de uma superfície concêntrica a terra
e passando pela boca da peça. Para fins práticos, no entanto, considera-se como
o alcance horizontal da origem ao ponto de queda.

(2) Alcance atingido (alcance do tiro) - É o realmente obtido pelo tiro com
determinada alça. Seria igual ao alcance padrão, se as atuais condições
reproduzissem, em todos os aspectos, as que foram utilizadas na confecção das
tabelas de tiro.

(3) Alcance corrigido - É o que corresponde à alça que deve ser usada
para se atingir o alvo.

b. Retardação
(1) A resistência do ar afeta o percurso do projetil tanto em direção como

em alcance. A componente da resistência do ar na direção oposta à do
movimento é chamada retardação e é influenciada pela forma do projetil.

(2) Em virtude da retardação, ambas as componentes da velocidade
são menores, em qualquer duração de trajeto, do que seriam se aquela fosse
nula como no vácuo. Esse decréscimo na velocidade varia em grandeza,
diretamente com a retardação e inversamente com a massa do projetil. Em
termos de alcance atingido, isso significa que, se forem considerados iguais
todos os outros fatores, quanto maior a retardação, tanto mais curto o alcance;
e, quanto mais pesado o projetil, tanto mais longo o alcance. Os vários fatores
considerados no cálculo são: densidade do ar, velocidade, diâmetro e coeficien-
te de retardação.

(a) Densidade do ar - A retardação de um dado projetil é proporci-
onal à densidade do ar através do qual ele passa. Por exemplo, um aumento de
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uma dada percentagem na densidade do ar aumenta a retardação de percentagem
semelhante. As trajetórias padrão, refletidas em uma tabela de tiro, são calcula-
das com uma relação fixa entre densidade e altitude, devido ao fato que a
densidade do ar verdadeira, em um dado lugar, momento e altitude, varia
grandemente.

(b) Velocidade - Quanto mais rápido se deslocar o projetil, tanto
mais o ar resistirá a seu movimento. O exame de uma tabela de tiro mostra que,
para uma alça constante, o efeito de 1% de densidade do ar (portanto, 1% na
retardação) aumenta com a carga, isto é, com a velocidade inicial. Em velocida-
de mais elevada, a retardação é aproximadamente proporcional ao quadrado da
velocidade.

(c) Diâmetro - Dois projetis de formas idênticas, mas de tamanhos
diferentes, não sofrerão a mesma retardação. Por exemplo, um projetil maior
oferecerá uma área maior para a ação do ar e, em conseqüência, a retardação
aumentará. A retardação de projetis da mesma forma é suposta ser proporcional
ao quadrado do diâmetro.

(d) Coeficiente de retardação - O coeficiente de retardação combi-
na, em um fator, diversas propriedades balísticas de projetis típicos. Quando um
determinado projetil se afasta ligeiramente da forma de um dos projetis típicos,
seu coeficiente balístico aproximado pode ser calculado com o coeficiente típico
conhecido e os fatores de variação do novo projetil.

1-71. COEFICIENTE BALÍSTICO

a. O coeficiente balístico de um projetil é a expressão numérica de sua
eficiência relativa em superar a resistência do ar, quando comparado com a
eficiência do projetil tipo, com o qual está relacionado mais de perto. Um
aumento no coeficiente balístico reduz o efeito da retardação e, conseqüente-
mente, aumenta o alcance; um decréscimo no coeficiente produz efeito contrá-
rio. Pode-se aumentar o coeficiente, aumentando a relação entre o peso do
projetil e o quadrado de seu diâmetro ou melhorando a sua forma.

b. A técnica de tiro reconhece a importância da velocidade inicial precisa
e o fato de que devem ser introduzidas correções para as velocidades diferentes
do padrão. Também é importante reconhecer que serão introduzidos erros,
quando se atirar com projetis de coeficientes balísticos diferentes do padrão.

1-72. DESENHO DO PROJETIL

a. Generalidades - O desenho do projetil está estreitamente relacionado
com a retardação, em virtude de influenciar o valor da resistência do ar
encontrada.

b. Desenho da ogiva - Procura-se, geralmente, reduzir a resistência
oferecida por um corpo em movimento, dando uma forma aerodinâmica à sua
frente. Isto é particularmente importante para os projetis destinados a percorrer
sua trajetória em grande velocidade. O desenho da ogiva, porém, deve ser uma
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solução que atenda, da melhor maneira, a máxima capacidade explosiva,
diâmetro, comprimento, centro de gravidade, centro de pressão e outros fatores,
para que se tenha o melhor projetil possível.

c. Desenho do culote - O desenho do culote também é importante, porque
parte da resistência do ar, encontrada por um projetil em movimento, é devida ao
vácuo parcial que se forma no culote. Esta área de baixa pressão existe porque
a corrente de ar tem dificuldade em se acomodar atrás do culote, para substituir
o ar que foi retirado pelo deslocamento do projetil. O vácuo parcial e a retardação
são reduzidos, se a base do projetil for adelgaçada; nas velocidades muito altas,
contudo, a corrente de ar desliza tão rapidamente à passagem do projetil que o
adelgaçamento se torna ineficiente. Por esse motivo, ele só é feito em projetis
destinados a velocidades relativamente baixas.

ARTIGO VII

BALÍSTICA EXTERNA - FATORES NÃO CONTROLÁVEIS

1-73. INTRODUÇÃO

a. Verificou-se, no artigo anterior, que a maior parte das variáveis, que
influenciam a trajetória, tem uma coisa em comum: são estabelecidas, ou no
mínimo controladas, por quem projetou a combinação peça-projetil. Quando os
projetis são lançados no ar, certos fatores, como a velocidade de rotação,
desenho, peso e derivação, permanecem regularmente constantes em todos os
tiros dados com um determinado tipo de munição.

b. Faltam ainda ser estudadas, no entanto, variáveis como o vento,
temperatura e densidade do ar, que podem mudar de um dia para outro e,
mesmo, a cada tiro. O presente artigo tratará desses fatores, ditos incontroláveis,
e da rotação e curvatura da terra que, por simplicidade, são consideradas
condições não-padrão.

1-74. CONDIÇÕES ATMOSFÉRICAS

a. Vento - O vento, considerado pelo artilheiro, é uma combinação ou
média dos efeitos dos diversos ventos encontrados por um projetil em seu
percurso. Como este vento, dito vento balístico, pode formar qualquer ângulo
com a trajetória, é necessário decompô-lo em: vento transversal e vento
longitudinal.

(1) Vento transversal é a componente que desvia o projetil, para a direita
ou para a esquerda, perpendicularmente ao plano de tiro.

(2) Vento longitudinal é a componente que age sobre o projetil parale-
lamente à direção de tiro. Se o ar está se movendo com o projetil (vento de
retaguarda), oferece menor resistência à sua passagem e o alcance aumenta;
o vento de frente terá efeito oposto.
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b. Densidade do ar - Os efeitos da densidade do ar foram vistos no artigo
anterior, uma vez que estão diretamente relacionados com o coeficiente de
retardação. A resistência ao projetil cresce com o aumento da densidade e diminui
com ela.

c. Temperatura do ar - A temperatura do ar, considerada pelo artilheiro,
é a temperatura balística, que é uma combinação dos efeitos das diversas
temperaturas encontradas por um projetil em seu percurso. O valor total da
retardação aumenta, quando a velocidade do projetil se aproxima da velocidade
do som; como a temperatura do ar influencia a sua densidade e, portanto, a
velocidade do som, também determinará a velocidade em que a retardação do
projetil será maior.

d. Correção das condições atmosféricas - As condições atmosféricas
acima são medidas por intermédio de sondagens meteorológicas. As tabelas de
tiro fornecem os elementos que podem ser usados, para superar uma parte
considerável dos efeitos das condições atmosféricas sobre a trajetória.

1-75. ROTAÇÃO E CURVATURA DA TERRA

A rotação e a curvatura da terra são variáveis que têm algum efeito sobre
a trajetória de um projetil. Elas são tratadas como condições não-padrão para
simplicidade, pois seu efeito total inclui fatores como a direção de tiro, duração
de trajeto, velocidade do projetil e posição relativa da peça e do alvo em relação
ao equador. As tabelas de tiro modernas apresentam os efeitos tabelados de
maneira fácil para a utilização e são o que o artilheiro necessita para compensar
a rotação da terra. Algumas informações adicionais sobre os efeitos da rotação
são, contudo, úteis para uma melhor compreensão do problema.

a. Efeito de defasagem
(1) Considere um projetil ou qualquer objeto em repouso sobre a

superfície da terra. Duas acelerações agem sobre ele: uma para fora da superfície
(força centrífuga) e outra para dentro (gravidade). A diferença entre essas
acelerações, num objeto em repouso no equador, é o que se chama de aceleração
da gravidade (9,81 m/s).

(2) Se é dada ao projetil, pelo tiro, uma velocidade componente leste ou
oeste, modifica-se a diferença entre as acelerações e, portanto, o empuxo da
gravidade sobre o projetil. Por exemplo, se a direção de tiro é para leste (na direção
da rotação da terra), aumenta-se a aceleração exterior, que tem o efeito de
decrescer a interior (gravitacional), e o projetil não retorna à superfície tão ligeiro.
Logo, o alcance atingido será maior do que se não houvesse rotação. O reverso
é verdadeiro, se a direção de tiro for para oeste.

(3) Suponha um projetil disparado perpendicularmente (alça de 1600"’).
Tanto o projetil como a peça terão a mesma velocidade leste, a eles imposta pela
rotação da terra. Logo, durante a duração de trajeto, ambos terão se deslocado
o mesmo comprimento de arco, mas o do projetil será em uma circunferência de
raio maior que a do arco descrito pela peça. A direção da gravidade é sempre no
sentido do centro da terra. Como o projetil se desloca para leste devido à rotação,
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a ação da gravidade solicita-o para oeste, isto é, em sentido contrário ao da
rotação. O projetil cairá atrás (oeste) da peça (Fig 1-37). O efeito cresce com a
flecha e é sempre oposto ao efeito anterior. As tabelas dos efeitos da rotação
mostram sua eventual predominância nas alças próximas a 1110 milésimos.

b. Efeito da curvatura - O efeito da curvatura aparece em virtude de se
utilizar o alcance da carta, que pressupõe ser plana a superfície terrestre. O
alcance peça-alvo é, pois, calculado em relação a um plano tangente à superfície
do globo, na peça. Quando o projetil atinge esse alcance, ainda está acima da
superfície e continua a cair, o que resulta em um alcance ligeiramente maior que
o desejado. Este efeito é de pequeno valor, exceto nos alcances muito grandes.

c. Efeito da latitude
(1) Quando a peça e o alvo estão em latitudes diferentes, a velocidade

rotacional leste de ambos é diferente e maior para aquele que estiver mais perto
do equador. Por exemplo, se a peça estiver mais próxima do equador, o projetil
deslocar-se-á mais depressa e mais para leste do que o alvo. O efeito, direita ou
esquerda, depende do hemisfério.

(2) Quando o alvo e a peça estão na mesma latitude, o projetil também
deve desviar-se do alvo para a direita no hemisfério norte, ou para a esquerda no
hemisfério sul (pela inclinação do eixo terrestre). Tal fato é motivado pela
tendência do projetil deslocar-se no plano do grande círculo, que contém a peça
e o alvo no momento do tiro. Esse plano, contudo, está mudando continuamente
em relação à sua posição de origem. Se pudéssemos olhar para baixo, sobre ele,
pareceria que o grande círculo, contendo a peça e o alvo, estava girando em
relação ao grande círculo seguido pelo projetil.

Fig 1-37. Efeito da rotação
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1-76. TABELAS DE TIRO

a. As variáveis aqui estudadas são incluídas nas tabelas com variações
das condições aceitas como padrão. Apesar da atmosfera não possuir vento,
densidade ou temperatura padrão, os que são aceitos como tal, nas tabelas do
material americano, refletem a condição média atual de um país, como a
FRANÇA, situado na zona temperada norte. É uma característica das tabelas, já
que são baseados em padrões, o fato de que certas combinações de grandes
variações do padrão podem resultar em erros nos cálculos.

b. A finalidade principal de uma tabela de tiro é proporcionar os elementos
necessários para se bater eficazmente um alvo, sob determinadas condições.
Para se obter os elementos de tabela, nos campos de provas, atira-se com o
material em diversas alças; comparam-se os resultados obtidos pelo tiro com as
trajetórias calculadas em função das equações de movimento; ajustam-se as
trajetórias calculadas àquelas que realmente foram obtidas; e efetua-se o
tabelamento. Os elementos para as alças, com as quais não se atirou, são
determinados por interpolação. Os elementos finais aparecem nas tabelas como
alcances e alças, sendo, dentre todos, os mais exatos. Considera-se, entretanto,
que definem o desempenho de um projetil de características conhecidas, com
velocidade inicial e condições atmosféricas padrão, em uma terra sem movi-
mento.

ARTIGO Vlll

NOÇÕES DE METEOROLOGIA

ATMOSFERA

1-77. INTRODUÇÃO

Meteorologia é a ciência da atmosfera. O artilheiro deve conhecê-la o
suficiente para ser capaz de distinguir os principais fenômenos meteorológicos
e suas mudanças. Este conhecimento permitir-lhe-á melhor avaliar a precisão
dos elementos dos boletins meteorológicos, bem como, dar-lhe-á a base para
recomendações de como proceder com aqueles boletins durante condições
atmosféricas específicas. A passagem de uma frente ou de uma extrema
turbulência da atmosfera pode exigir boletins adicionais ou tornar um deles sem
validade poucos minutos após os elementos terem sido calculados.

1-78. CONSTITUIÇÃO DA ATMOSFERA

Denomina-se atmosfera o envoltório gasoso em que se acha mergulhada a
terra e que a acompanha em todos os movimentos.

a. O ar - Essa massa fluido-elástica é constituída por uma mistura de
gases, chamada ar atmosférico, cuja constituição, até uma altitude de 10.000 m,
é, aproximadamente, a do quadro adiante apresentado (Fig 1-38).
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Fig 1-38. Quadro composição da atmosfera

b. Regiões - A atmosfera é, normalmente, dividida em cinco regiões com
características térmicas bem definidas.

(1) Troposfera - É a camada de maior turbulência e a mais próxima da
superfície terrestre, na qual, praticamente, ocorrem todas as nuvens e tempes-
tades. Contém a maior parte da massa atmosférica (cerca de 3/4), sendo
caracterizada por um decréscimo de temperatura com o aumento da altura. É a
camada que mais nos interessa estudar.

(a) A sua espessura varia com a estação do ano, a latitude e a
situação corrente do tempo, medindo, em média, cerca de 18 km nas regiões do
equador e de 8 km nas regiões dos pólos. A velocidade de queda da temperatura
com a altura é conhecida como velocidade de lapse e é de 6,5º C por quilômetro,
mas, em certas ocasiões, essa velocidade pode diferir consideravelmente da
padrão.

(b) O topo da troposfera é conhecido como tropopausa e define um
limite acima do qual a atividade convectiva é restrita. A tropopausa é identificada,
normalmente, pela temperatura de - 56º C (negativo).

(2) Estratosfera - É caracterizada por uma quase completa ausência de
nuvens e por uma pequena turbulência. A sua parte inferior, tropopausa, até 25
km, é caracterizada por uma tênue ascensão da temperatura com a altura
(inversão) ou por uma velocidade de lapse positiva. A temperatura na estratopausa
(ou no topo da estratosfera) é mais ou menos equivalente à da superfície
terrestre.

(3) Mesosfera - É uma camada turbulenta, na qual a temperatura
diminui com a altura. A temperatura, no topo da mesosfera (mesopausa),
alcança um mínimo de - 100º C. O formidável bombardeamento das moléculas
de ar, delgadamente espalhadas, produz sensível ionização dessa camada da
atmosfera. A mais baixa dessas camadas ionizadas é conhecida como região
D (na qual as ondas de baixa freqüência se refletem).

(4) Termosfera - Nela, a temperatura também aumenta com a altura. Os
foguetes de pesquisa indicam que a temperatura pode alcançar 1260º C na
termopausa.

(5) Exosfera - Nela, o ar é muito rarefeito, quase inexistente. Começa
aos 600 km aproximadamente e se perde no espaço cósmico, sem limite
preciso. Um corpo exposto neste local adquire, durante o dia, temperaturas
altíssimas, cerca de 2000º C. À noite, sua temperatura é muito baixa, cerca de
270º C abaixo de zero.

c. Pressão atmosférica - A atmosfera exerce sobre os corpos terrestres
uma pressão determinada. Essa pressão, variável com a altitude e a tempera-
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tura, é da ordem de 1033 g/cm2. Costuma-se medir a pressão atmosférica pela
altura de uma coluna de mercúrio, cuja pressão equilibre a atmosférica. Diz-se,
por exemplo, que a pressão atmosférica é de 758 mm, querendo-se exprimir que
uma coluna de mercúrio de 758 mm exerce, sobre a unidade de superfície, a
pressão que, sobre esta mesma área, exerce a atmosfera. A pressão atmosfé-
rica diminui de cerca de 1 mm para cada 10 ou 11 m de elevação.

d. Temperatura do ar - A temperatura do ar depende da energia calorífica
dos raios solares, cuja ação varia com a altitude e com a inclinação dos mesmos.
Calcula-se que, para cada 180 a 200 m de elevação, a temperatura baixe 1º
centígrado. A obliqüidade dos raios solares faz sentir o seu efeito, quando se
varia de latitude. À medida que se aproxima dos pólos terrestres, mais obliqua-
mente incidem os raios solares e, desta forma, mais baixa vai sendo a
temperatura do ar.

e. Ventos - Os ventos são o resultado da movimentação do ar atmosférico,
causada, principalmente, pelas diferenças de temperatura nas várias camadas.
Essas diferenças vão acarretar, sobretudo, diferenças de pressão. As regiões
de pressão baixa são centros para onde convergem os ventos e as regiões de
elevada pressão são centros dispersores de ventos.

f. Umidade do ar - A evaporação das águas superficiais vai acarretar a
existência de uma determinada quantidade de vapor d’água no ar atmosférico.
Denomina-se umidade relativa do ar a relação, geralmente expressa em %,
entre a quantidade de vapor d’água contida num metro cúbico do ar e a
quantidade máxima de vapor d’água que poderia suportar este mesmo volume.
Esse grau de saturação depende, entretanto, da temperatura. Há uma tabela
que indica as quantidades de água que saturam um metro cúbico de ar nas
diferentes temperaturas.

g. Nebulosidades - As nebulosidades exprimem a existência da umidade
atmosférica, geralmente sob a forma de nevoeiro ou nuvens. As nuvens
apresentam-se segundo quatro tipos: cirros, cúmulos, estratos e nimbos.

h. Outros fenômenos - A umidade existente no ar causa, em determina-
das ocasiões, precipitações que tomam, geralmente, um dos aspectos: chuva,
orvalho, geada, granizo ou chuva de pedra e neve.

i. Densidade do ar - A densidade do ar é a medida do peso do ar por unidade
de volume. Para as finalidades da artilharia, a densidade do ar é expressa em %
de uma densidade tomada como padrão.

1-79. ATMOSFERA PADRÃO DE ARTILHARIA

a. A atmosfera está continuamente mudando suas características, motivo
pelo qual é impossível calcular tabelas de tiro para todos seus estados possíveis.
A melhor solução para o problema é designar valores fixos para o vento,
densidade e temperatura, que estejam razoavelmente próximos dos valores
médios, normalmente encontrados na atmosfera. As tabelas de tiro podem ser,
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então, calculadas com base nestes valores fixos e correções relativamente
pequenas serão aplicadas aos elementos de tiro, para compensar a diferença
entre as condições do momento e aquelas, ditas condições padrão.

b. A atmosfera que apresenta as condições padrão, é chamada atmosfera
padrão de artilharia. Ela se estende da superfície da terra (na posição de bateria)
até 20000 m de altitude. Supõe-se que seja absolutamente calma, isto é, que o
vento seja nulo. Seus valores de densidade e temperatura decrescem com o
aumento de altitude, aproximadamente, na mesma razão que na atmosfera real
e são fornecidos por fórmulas, que os dão em função da altura sobre a posição
de bateria.

c. Para conveniência de cálculos e comparações entre ambas as atmos-
feras, a atmosfera padrão foi arbitrariamente dividida em 16 camadas. Os limites
destas camadas e os valores de densidade e temperatura no ponto médio de
cada camada são os constantes da Tab 1-7.

Tab 1-7. As camadas da atmosfera

rN
adamaCeD
oãrdaP-ahcelF

arussepsE
)m(

ahcelF
oãrdaP

)m(

edadisneD
oãrdaP

m/g( 3)

arutarepmeT
oãrdaP

)Cº(

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
01
11
21
31
41
51
61

eicífrepuS
002-0

005-002
0001-005
0051-0001
0002-0051
0003-0002
0004-0003
0005-0004
0006-0005
0008-0006
00001-0008
00021-00001
00041-00021
00061-00041
00081-00061
00002-00081

0
002
005
0001
0051
0002
0003
0004
0005
0006
0008
00001
00021
00041
00061
00081
00002

4,2011
0,2911
3,4611
8,0211
1,9601
7,9101

7,949
8,368
8,587
6,417
0,916
0,315
4,424
2,153
5,092
4,042
9,891

0,51
5,41
2,31
1,11

6,8
1,6
4,2
4,2-
1,7-
6,11-
2,81-
7,62-
7,43-
3,24-
6,94-
5,65-
1,36-

1-79



1-73

C 6-40

ARTIGO IX

DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS ATMOSFÉRICOS

1-80. INFLUÊNCIAS CONHECIDAS

a. A variação dos elementos atmosféricos determina alterações no alcance
e direção de tiro. As tabelas de tiro contém dados, sob forma de efeitos ou
correções, que permitem ao artilheiro obter as correções a introduzir nos
elementos de tiro, para atender à diversidade entre as condições atmosféricas
padrão e as do momento.

b. Os elementos atmosféricos variam, entretanto, com a altitude. Como as
flechas atingem, por vezes, a alguns quilômetros, torna-se necessário conside-
rar a variação desses fatores através das altitudes alcançadas pelos projetis, ao
longo das trajetórias.

c. A temperatura do ar age associada à pressão atmosférica e à umidade
relativa, sobre a densidade do ar, fator que, muitas vezes, é levado em
consideração na determinação das correções. Isoladamente, a temperatura atua
na elasticidade do ar, fenômeno que é considerado, sobretudo, nos grandes
alcances.

d. Os efeitos ou correções tabeladas para o vento e a densidade do ar
referem-se às condições supostas uniformes através de toda a trajetória. Para
permitir ao artilheiro determinar rapidamente as correções relativas à variação
desses fatores, as condições relativas às várias altitudes são reduzidas a
condições fictícias uniformes, as quais terão, sobre o projetil, efeito idêntico ao
da ação combinada das condições variáveis do vento e densidade do ar,
encontradas em toda a trajetória. Além disso, também podem ser utilizadas
condições fictícias relativas à temperatura.

1-81. CONDlÇÕES FICTÍClAS

a. Vento balístico - O vento balístico é um vento fictício de direção e
velocidade supostas uniformes para cada camada padrão, cujo efeito sobre o
projetil representa a resultante da ação de todos os ventos verdadeiros, que
atuam na atmosfera da origem ao ponto de incidência. Em conseqüência, para
cada uma das camadas padrão, ter-se-á um vento balístico de direção e
velocidade definidas. O vento balístico varia também conforme o lugar e o
momento.

b. Densidade balística - A densidade balística do ar é o valor de uma
densidade fictícia, que exerceria, sobre o projetil, efeito idêntico ao das diferen-
tes densidades verdadeiras, encontradas através de toda a trajetória da origem
ao ponto de incidência. Experiências práticas demonstram que a densidade
balística não é somente variável com a flecha da trajetória considerada; seu valor
também é função do lugar e da hora em que são feitas as observações.

1-80/1-81



C 6-40

1-74

c. Temperatura balística - A temperatura balística é uma temperatura
fictícia que, quando utilizada como de superfície e em combinação com uma
temperatura fictícia da estrutura acima do solo, teria o mesmo efeito sobre o
projetil que as reais temperaturas, encontradas durante a trajetória. A tempera-
tura fictícia da estrutura tem uma razão constante (na escala absoluta) entre a
temperatura fictícia para uma altura qualquer e a temperatura padrão para esta
altura. Desta definição, conclui-se que a temperatura balística para todas as
camadas pode ser expressa como uma temperatura de superfície. Esta tempe-
ratura balística pode aumentar, diminuir ou permanecer constante com o
número de camadas, motivo pelo qual é necessário cuidado para não impugnar
o boletim meteorológico que apresente tal fato, perfeitamente normal.

d. Temperatura virtual
(1) A temperatura virtual é uma temperatura fictícia, que compensa a

presença da umidade do ar. O uso do conceito de temperatura virtual facilita o
cálculo da densidade, pois é suposto que um ar seco de temperatura mais
elevada, dita virtual, pode substituir o ar úmido do momento, uma vez que a
diferença de temperatura nivelará as densidades. Sendo assim, temperatura
virtual é a temperatura teórica que o ar teria, quando lhe fosse retirada toda a
umidade.

(2) Na determinação da temperatura virtual, a pressão é suposta
constante. Assim sendo, um aumento de temperatura ou de umidade baixa a
densidade e, em conseqüência, a temperatura virtual do ar úmido é sempre mais
alta do que a temperatura atual.

1-82. INFLUÊNCIAS POUCO CONHECIDAS

a. As nebulosidades (nevoeiros, nuvens, chuvas, neve, etc) também
exercem influência sobre o tiro, porque a presença de partículas d’água na
atmosfera vai acarretar que esta não se comporte simplesmente como um gás.
Encontrando a onda fluídica que precede imediatamente o projetil, as gotas
d’água adquirirão parte de sua velocidade; deste modo, agirão no sentido de
aumentar a densidade do ar. Acresce, ainda, que uma parte das gotículas
atingirá o projetil em seu percurso no ar, atrasando o seu movimento. Distin-
guem-se, assim, dois efeitos de retardamento do projetil por influência de
partículas de água na atmosfera.

(1) Efeito da densidade - Encarado como o mínimo efeito que pode ser
produzido.

(2) Efeito de impacto - Encarado como o máximo efeito que pode ser
produzido.

b. Atualmente, não existem meios de conhecer, exatamente, a influência
do efeito de impacto; fica-se, por conseguinte, compelido a adotar o que se
afigura mais razoável. Cálculos numéricos demonstram que, ao nível do solo, o
efeito da densidade, devido a nuvens ou nevoeiros, equivale a um acréscimo de
0,4% na densidade do ar, enquanto que o máximo efeito de impacto desses
elementos é 10 vezes maior, ou seja, 4%. Os efeitos, mesmo das mais fortes
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chuvas, são apenas de aproximadamente 1/5 dos acima referidos. Na prática,
utilizam-se as tabelas para os períodos de transição, qualquer que seja a hora da
sondagem, quando temos tempo nublado ou com nevoeiro. O efeito da chuva é tão
pequeno que não é considerado.

1-83. SONDAGEM METEOROLÓGlCA

Denomina-se, usualmente, sondagem meteorológica ao conjunto de ope-
rações realizadas com o objetivo de determinar os elementos atmosféricos que
interessam ao tiro. Pode ser feita por dois métodos: visual e eletrônico. No visual,
determina-se: a direção e velocidade do vento pelo acompanhamento, com um
teodolito, de um pequeno balão livre; a densidade na superfície, calculada em
função da medida da pressão e da temperatura; a densidade acima do solo, por
intermédio de tabelas; e, finalmente, a temperatura virtual no solo. No eletrônico,
determina-se a direção e a velocidade do vento, a densidade, a umidade relativa,
a pressão atmosférica e a temperatura de superfície (camada 0), utilizando o
sistema computadorizado Marwin MW-12. O levantamento é realizado por
intermédio da radiossondagem das camadas via satélite, sendo, depois, transfor-
mado em valores balísticos.

1-84. TURMAS METEOROLÓGlCAS

a. A  Art Cmp possui órgãos encarregados de executar essas observações
ou sondagens. São as turmas de meteorologia que existem nos QO da bateria
de comando da AD e da bateria de busca de alvos, que podem executar
sondagens meteorológicas segundo os métodos visual ou eletrônico abaixo.

(1) O método visual apresenta as características adiante citadas.
(a) Vantagens:

1) simplicidade;
2) somente pequenos problemas de manutenção; e
3) maior mobilidade.

(b) Desvantagens:
1) determinação do vento impossível sob más condições de

visibilidade;
2) nenhum meio positivo de medir a altitude do balão; e
3) não mede diretamente a temperatura e a densidade nas

camadas atmosféricas.
(2) O método eletrônico apresenta as características adiante citadas.

(a) Vantagens:
1) maior precisão por levantamento;
2) não sofre limitações das condições meteorológicas (visibili-

dade);
3) mede diretamente a densidade e a temperatura nas camadas

atmosféricas.
4) menor tempo por levantamento;
5) menor guarnição; e
6) possui sistema de armazenagem de Msg.
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(b) Desvantagens:
1) dispendioso em equipamento;
2) dificuldade de manutenção e treinamento; e
3) menor mobilidade.

ARTIGO X

POSTO METEOROLÓGlCO VISUAL

1-85. ORGANIZAÇÃO

a. As turmas de meteorologia, a fim de efetuarem as sondagens
meteorológicas e disseminarem os seus resultados, instalam e operam postos
meteorológicos.

b. O posto meteorológico visual pode ser dividido da forma que se segue.
(1) Posto de estação do teodolito.
(2) Posto meteorológico propriamente dito.

c. No posto de estação do teodolito, são obtidos os elementos de direção
e sítio para um balão-piloto, a espaços de tempo determinados. No posto
meteorológico propriamente dito, é feito o levantamento da rota desse balão, em
função das leituras obtidas no posto estação de teodolito e, em conseqüência,
é determinado o valor do vento, que influiu na rota do balão-piloto e que irá influir
na trajetória dos projetis. Ainda nesse local, são determinados os demais
elementos meteorológicos que influirão nessa trajetória, tais como: temperatura
e pressão do ar, sua umidade e densidade.

d. Organização em pessoal - O posto meteorológico visual é constituído
por 5 (cinco) homens que trabalham em equipe. São eles: o chefe do posto, o
levantador do vento, os 2 (dois) ledores e o motorista.

(1) Chefe do posto (2º Sgt registrador-cronometrista e locador do vento
verdadeiro) - Tem por missão registrar os valores angulares enviados do
teodolito, controlar o tempo para leitura desses valores e locar os diferentes
pontos da rota do balão-piloto; pontos estes para os quais o ledor determinou
elementos (ângulos de sítio e azimute). Em função da locação desses pontos,
com o auxílio de uma tabela e de um transferidor-escala, determina o valor do
vento verdadeiro. Confecciona, ainda, a mensagem meteorológica, supervisio-
na e confere o trabalho dos demais membros da equipe.

(2) Levantador do vento (3º Sgt observador no solo e locador do vento
balístico) - Tem por missão determinar, em função dos valores obtidos para o
vento verdadeiro, o vento balístico, que é um vento fictício, resultante de todos
os ventos verdadeiros que influirão na trajetória dos projetis. Efetua, também, os
cálculos para a determinação da temperatura e densidade balísticas.

(3) Ledor (cabo operador do teodolito) - Tem por missão acompanhar,
com o auxílio do teodolito, o balão-piloto em toda a sua rota. Deverá preliminar-
mente instalar, nivelar e orientar o instrumento. Coopera, sempre que possível,
com o levantador do vento, na execução de seus trabalhos.
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(4) Ledor (cabo preparador do balão e ledor) - Tem por missão efetuar as
leituras de sítio e azimute para o balão-piloto, em determinados intervalos de
tempo. Deve, também, insuflar e pesar o balão, preparando-o para o lançamen-
to. Após as leituras, auxilia o chefe do posto.

(5) Motorista (auxiliar de meteorologia) - Além de suas atribuições como
motorista, instala a linha de comunicações, auxilia na instalação do posto
meteorológico e poderá ser o colimador.

e. Organização em material - No posto meteorológico, para o seu
funcionamento, deve existir o material adiante especificado.

(1) Teodolito de meteorologia - É um teodolito próprio para meteorologia
e consta, essencialmente, de uma luneta telescópica de tipo especial, que
permite a visada sob grandes ângulos de sítio. Possui um limbo circular
horizontal e um limbo circular vertical, graduados em graus, destinados à medida
de azimutes e ângulos de sítio, respectivamente. É provido, também, de dois
parafusos micrométricos, com o auxílio dos quais um operador poderá observar
a trajetória do balão-piloto. O conjunto é montado sobre um tripé.

(2) Cronômetro - É um cronômetro normal, destinado a marcar os
intervalos de tempo a serem observados para as leituras.

(3) Prancheta de levantamento do vento verdadeiro com régua - Pode
ser uma prancheta retangular, de dimensões aproximadas de 76 x 89 cm,
podendo ser fabricada com uma substância pétrea, branca, que permita o risco
com lápis mole ou médio, facilmente apagável mediante o uso de borracha ou de
um pano umedecido. Esta prancheta possui, estampada, as inscrições que se
seguem.

(a) Um círculo azimutal graduado em graus, de 0º a 360º, em
divisões mínimas de 0,2º.

(b) Uma quadriculação análoga a da prancheta de levantamento de
vento balístico, em lugar da qual poderá ser usada em caso de necessidade. No
centro do círculo azimutal, existe um pino que, por meio de um dispositivo, pode
ser rebaixado ao plano da prancheta ou ficar rente à mesma. Uma régua
metálica, com 58 cm de comprimento e dois bordos graduados em metros, pode
ser adaptada ao pino central da prancheta por uma das extremidades. As duas
escalas da régua são de extensões diferentes. Uma, a normalmente usada, é
graduada até 11.000 m; a outra é graduada até 17.000 m. A origem de cada uma
corresponde ao centro do orifício.

(4) Prancheta de levantamento do vento balístico - Pode ser uma
prancheta quadrada de aproximadamente 76 cm de lado, fabricada com substân-
cia idêntica à mencionada para a prancheta de levantamento do vento verdadeiro.
A prancheta possui uma quadriculação permanente, constituída por três traços
horizontais e três traços verticais, que facilitam a execução das operações
gráficas.

(5) Transferidor-escala - Pode ser um retângulo de celulóide, possuin-
do, estampadas, as inscrições que se seguem.

(a) Um transferidor semicircular graduado em centenas de milési-
mos no sentido azimutal de 64 a 32 e de 32 a 64. Possui, também, indicações
sobre as direções correspondentes às graduações na rosa dos ventos. O meio
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de cada uma das divisões da graduação do transferidor corresponde a um raio do
semicírculo, ficando esta, assim, subdividida em setores de 100 milésimos. No
centro do transferidor e nas graduações de centenas de milésimos, existem
pequenos orifícios destinados ao traçado de direções.

(b) Algumas linhas paralelas ao lado maior do retângulo servem
para auxiliar a orientação do transferidor.

(c) Nos bordos do retângulo, existem escalas de medida de veloci-
dade do vento. As escalas, graduadas em m/s, são cinco, correspondentes a
intervalos de tempo de 1, 2 1/4, 2 1/2, 5 e 10 min, respectivamente.

(6) Balões-piloto e lanterna - São balões fabricados com borracha pura,
em películas muito finas. São utilizadas cinco cores diferentes. Os de cor natural
são os mais aconselhados nos dias claros; os pretos, para os dias nublados
(nuvens brancas); os vermelhos para os dias parcialmente nublados (nuvens
escuras); os alaranjados e amarelos para os dias com bastante névoa. Os
balões-piloto devem ser acondicionados folgadamente e recobertos com talco
pulverizado, em caixa fechada, conservada em local fresco e seco. Esse modo de
acondicionamento impedirá aos balões de se deteriorarem e colarem uns aos
outros. Os balões-piloto são muito frágeis; quando cheios, o seu manejo requer
o máximo cuidado por parte dos operadores. Quando o enchimento do balão for
executado no interior de edifício, a parte superior do aposento deve ser ventilada.
Se o balão for cheio e pesado ao ar livre, deverá ser abrigado do vento. As turmas
modernas possuem uma unidade de iluminação com bateria de 6 volts para
sondagens noturnas.

(7) Hidrogênio - O hidrogênio usado para o enchimento dos balões,
pode ser fornecido em reservatório cilíndrico de aço. É um gás altamente
inflamável e explode quando em mistura com o ar, desde que haja ignição. Todos
os cuidados devem ser dispensados para evitar os acidentes no uso do
hidrogênio. Os reservatórios de hidrogênio devem ser guardados em locais bem
ventilados. Em nenhuma hipótese esses cilindros, cheios ou vazios, devem ser
armazenados em compartimentos fechados, onde possa acumular-se o hidro-
gênio que deles se escape, nem devem ser os balões cheios ou pesados em tais
locais. Próximo aos cilindros de hidrogênio, não devem ser permitidas quaisquer
chamas. Para a retirada ou enchimento do hidrogênio do tubo de aço, existe um
bocal de enchimento, uma conexão para a mangueira e uma mangueira para o
enchimento.

(8) Gerador de hidrogênio - As turmas, normalmente, são equipadas
com este gerador (no caso de não uso de cilindro de gás).

(9) Barômetro aneróide - É um barômetro relativamente rústico, que dá
a medida da pressão atmosférica no solo. Deve ser manipulado cuidadosamente
e, sempre que possível, comparado a um barômetro de mercúrio.

(10) Psicrômetro - Consiste, essencialmente, em dois termômetros de
mercúrio semelhantes, adaptados a um suporte de alumínio. Este suporte é
ligado, por uma de suas extremidades, a um cabo de madeira por meio de uma
corrente metálica. Os bulbos dos dois termômetros ficam salientes em relação
ao suporte. O bulbo de um dos termômetros é coberto com uma pequena
carapuça de tecido de malha de algodão. Este termômetro é denominado úmido.
O outro é termômetro seco.
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(11) Bússola - É uma bússola comum, destinada a orientar o teodolito,
em caso de não haver dados precisos para essa orientação.

(12) Balança e pesos - A balança é destinada a pesar o balão-piloto e
acessórios. Os pesos destinam-se a aumentar o peso do balão, de modo a
neutralizar sua ascensão, quando cheio de hidrogênio.

(13) FM 6-16 - O manual norte-americano FM 6-16 contém todas as
tabelas necessárias à transformação dos dados, colhidos pela sondagem, em
elementos balísticos.

1-86. FUNCIONAMENTO
a. Escolha de posição - O posto meteorológico deve ser localizado onde

os elementos colhidos representem as condições atmosféricas gerais das
regiões de posição de bateria. Devem ser procurados locais bem ventilados, a
fim de se evitar a influência das estruturas próximas. Todas as altitudes
constantes da mensagem meteorológica são referidas ao posto meteorológico;
pequenos desníveis entre este e as baterias não acarretarão erros apreciáveis,
desde que sejam aplicadas correções correspondentes. Tal diferença de altitude
não deve, entretanto, ultrapassar 150 m. O teodolito deve possuir visada livre para
o espaço em todas as direções, desde acima do horizonte, e ficar o mais próximo
possível do posto meteorológico. A posição de teodolito deve ser nitidamente
estaqueada, de modo a facilitar a rápida instalação do instrumento para cada
ascensão do balão-piloto. A previsão de três orifícios de 5 cm de profundidade para
as pontas do teodolito protegerá o mesmo contra danos provenientes de um
deslocamento acidental.

b. Instalação - Escolhida a região onde deverá ser instalado o posto
meteorológico, o chefe do posto determina os locais do ponto estação do
teodolito e do posto meteorológico propriamente dito.

(1) Instalação do teodolito - O operador do teodolito instala o teodolito
e o orienta.

(2) Instalação do posto meteorológico propriamente dito - O chefe do
posto e o levantador do vento instalam suas pranchetas e preparam o material
restante.

c. Escolha e enchimento do balão - O chefe do posto e seu auxiliar,
preparador do balão, de acordo com a luminosidade do dia, procedem à escolha
do balão e efetuam o seu enchimento.

d. Obtenção de dados da rota do balão-piloto - O operador do teodolito,
após estar instalado o teodolito no seu ponto estação, recebe do chefe do posto
o balão-piloto e o solta no momento em que lhe houver sido determinado (para
facilitar a operação, ele pede ao levantador do vento que solte o balão, de modo
que ele se preocupe com a visada sobre o mesmo). A partir desse momento, com
a luneta do teodolito, passa a visar o balão-piloto em toda a sua rota. O ledor, que
inicialmente auxiliou o operador do teodolito na visada ao balão-piloto, passa a
ler os valores do azimute e sítio registrados no teodolito nos espaços de tempo
correspondentes ao teto de cada camada.
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e. Determinação da rota do balão-piloto - À proporção que o ledor envia
para o chefe do posto os elementos de direção e sítio correspondentes ao balão-
piloto em seus diversos pontos, este loca essas posições em sua prancheta,
determinando, assim, a rota do balão-piloto (sua projeção horizontal) (Tab lg do
FM 6-16).

f. Determinação do valor do vento verdadeiro - Em função da rota do
balão-piloto e com o auxílio do transferidor-escala, o chefe do posto determina
o valor do vento verdadeiro em cada camada (direção e velocidade).

g. Determinação do vento balístico - Em função do vento verdadeiro em
cada camada, com o auxílio de uma tabela e da prancheta do vento balístico, o
levantador do vento determina o valor do vento balístico até cada camada (Tab
Ile, Ille, lVe do TM 6-241).

h. Determinação dos elementos no solo - Logo após ter largado o balão,
o levantador do vento efetua as observações no solo.

(1) Pressão atmosférica - É determinada com o auxílio de um barômetro
aneróide, que fornece o valor da pressão por leitura direta.

(2) Temperatura real e virtual do ar - A temperatura real é a leitura obtida
no termômetro seco do psicrômetro e a virtual é obtida no FM 6-16, com a
temperatura real e a diferença entre as temperaturas do seco e do úmido como
argumentos (Tab Ia). Nas turmas que usam o método visual, a temperatura virtual
é usada como balística para as diversas camadas.

(3) Densidade real do ar no solo - É determinada em função dos valores
da temperatura virtual e pressão atmosférica (Tab lb do FM 6-16).

(4) Vento no solo - É determinado pela observação com o teodolito da
posição do balão-piloto, 15 segundos após sua libertação. A direção é determi-
nada como foi citado no subparágrafo f deste parágrafo ou com a Tab le. A
velocidade é determinada entrando-se com o valor do sítio aos 15 seg nas Tab lc
ou ld do FM 6-16. Transforma-se, depois, a velocidade de milhas por hora para
metros por segundo.

i. Determinação da densidade balística
(1) Para a determinação da densidade balística, são necessários quatro

argumentos: tipos do boletim, região meteorológica, período e partida (baseada
na densidade média no solo).

(2) O tipo do boletim varia com o tipo do material e espécie de tiro que
executa. Na Art Cmp, é o tipo 3.

(3) A região é determinada pela consulta ao mapa 1 do FM 6-16
(hemisfério norte) ou segundo o quadro que se segue (Fig 1-39).

1-86



1-81

C 6-40

Fig 1-39. Quadro com regiões climatológicas do BRASIL

(4) O período é determinado no mapa IV do FM 6-16. O cálculo de partida,
quando o céu estiver completamente encoberto, é baseado no período de
transição, qualquer que seja a hora do dia ou da noite.

(5) A densidade real do ar, no solo, já foi obtida, como mostra o
subparágrafo h deste parágrafo; a densidade média, no solo, é obtida no gráfico
3 do FM 6-16 (precisão de 0,1), em função da altitude do posto; subtraindo a
densidade média da densidade real, obtém-se a partida (observar o sinal).

(6) Com a partida e o período, entra-se nas tabelas llc, lIlc ou lVc do FM
6-16, obtendo-se o elemento de partida para a densidade média no solo e,
retirando-se a vírgula, obtém-se a densidade balística.

ARTIGO XI

POSTO METEOROLÓGICO COMPUTADORIZADO

1-87. ORGANIZAÇÃO

a. Organização em pessoal - O sistema computadorizado Marwin MW-
12 é constituído da seguinte guarnição:

(1) Chefe do posto - Tem por missão operar o equipamento Marwin
MW-12, supervisionar e conferir o trabalho dos demais membros da equipe.

(2) Verificador de superfície - Instala e opera os equipamentos de
verificação de superfície (Eqp “ground check”) e é responsável pelo lançamento
do balão meteorológico.

(3) Motorista - Auxilia o verificador de superfície no lançamento do balão
meteorológico.

b. Organização em material
(1) Viatura tratora - Vtr ¾ ton, modelo F1000 Ford, com baú (“shelter”)

e toldo.
(2) Equipamento Marwin MW-12 - Equipamento constituído de 1 (um)

computador Marwin MW-12 (marca finlandesa VAISALA) e 1 (uma) impressora.
(3) Equipamentos externos - Englobam 1 (um) mastro (com tripé) de

sensores de superfície, 1 (um) mastro (com tripé) para antena UHF e GPS com
suporte, uma antena UHF e uma antena GPS. Os sensores de superfície são os

Região 1 - RIO DE JANEIRO - SÃO PAULO - PARANÁ - SANTA
CATARINA - RIO GRANDE DO SUL

Região 4 - MARANHÃO - PIAUÍ - RIO GRANDE DO NORTE -
CEARÁ - PARAÍBA - PERNAMBUCO - ALAGOAS - SERGIPE - BAHIA -
ESPÍRITO SANTO - MINAS GERAIS - GOIÁS - BRASÍLIA - MATO GROSSO
- RONDÔNIA - FERNANDO DE NORONHA

Região 6 - AMAZONAS - PARÁ - ACRE - RORAIMA - AMAPÁ
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seguintes: indicador de direção do vento WAV151; anemômetro WAA151;
barômetro analógico PTB100; e coletor de dados QLI50.

(4) Acessórios externos - Constituídos por conjuntos de levantamento
(radiossonda, balões meteorológicos de 350 gramas e recipientes para carrega-
mento de bateria), manômetro com regulador, presilha, mangueira, bico de
enchimento e dois cilindros de gás.

(5) Maleta do verificador de superfície - Constituída pelos seguinte
componentes: um suporte para radiossonda e verificador de superfície; um pote
de sílica gel; um equipamento de verificação de superfície; e uma chave para
radiossonda.

(6) Equipamento rádio - Constituído pelos seguintes componentes: um
rádio PTR 2451; dois fones com microfones; um controle remoto e um mastro
com antena veicular.

1-88. FUNCIONAMENTO

a. O posto meteorológico Marwin MW-12 utiliza o método de radiossondagem
(via satélite), capaz de realizar sondagens atmosféricas e obter dados meteorológicos
de alta precisão. Com o sistema Marwin, mede-se a direção e a velocidade do
vento, a pressão atmosférica, a temperatura e a umidade relativa do ar dentro de
cada camada da sondagem.

b. Escolha de posição - No intuito de se obter dados meteorológicos mais
precisos, normalmente, escolhe-se uma região entre as LF e a C Tir do Gp. Este
local deverá ser em terreno plano e sem muita vegetação ou quaisquer obstáculo
que impeça o perfeito funcionamento do sistema.

c. Instalação - Escolhida a região, a guarnição aciona os equipamentos
do posto meteorológico, que funciona na própria viatura.

d. Determinação dos dados meteorológicos - Os dados são determi-
nados automaticamente pelos equipamentos eletrônicos do sistema Marwin
MW-12.

ARTIGO XII

BOLETIM METEOROLÓGlCO

1-89. GENERALIDADES

O boletim meteorológico é confeccionado pelo chefe do posto imediata-
mente após a sondagem. Para facilidade de transmissão e redação, os elemen-
tos obtidos são condensados em uma mensagem de redação radionizada. Ela
é distribuída por telefone ou mensageiro às unidades de artilharia interessadas
e situadas na área de validade da mensagem.
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1-90. VALIDADE DOS BOLETINS

a. Os boletins devem ser confeccionados com a precisão que se segue.
(1) Vento balístico ........................................................ 1 m/s (2 mi/h)
(2) Densidade balística ...............................................................0,1%
(3) Temperatura balística ................................................... 1º C (1º F)

b. São toleráveis, após a execução da sondagem, as mudanças que se
seguem nos elementos adiante especificados.

(1) Pressão atmosférica ................................. 1 mb (1 mm/mercúrio)
(2) Temperatura relativa ................................................ 0,9º C (0,9ºF)
(3) Umidade relativa ..................................................................... 10%
(4) Velocidade do vento ............................................................. 1 m/s
(5) Direção do vento ...................................................................... 25”’

c. Em conseqüência das exigências anteriores, na prática, adota-se o
boletim como válido num raio de 16 km do posto, em terreno montanhoso, ou 32
km (20 km para o MW-12) se for terreno plano, e durante 4 (quatro) horas, desde
que não tenha ocorrido brusca mudança nas condições meteorológicas (tempo
estável), ou 2 (duas) horas, se o tempo for instável.

1-91. EXEMPLO DE MENSAGEM METEOROLÓGlCA

A figura 1-40 apresenta  um  exemplo  de  mensagem  meteorológica  de
10 colunas,  com  as respectivas  interpretações  dos  dados  nela  contidos. No
Prf 7-64 do Cap 7, é apresentado um estudo mais detalhado sobre a mensagem
meteorológica. A figura 1-41 apresenta um exemplo de mensagem meteorológica
de 12 colunas (MW-12), com as respectivas interpretações de seus dados.
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Fig 1-40. Mensagem meteorológica de 10 colunas

1-91

Tipo de
Mansagem

Temperatura
ºC Virtual

Direção do Vento
(em centenas de
milésimos)

Números das
Linhas Balísticas

Linha de
Identificação

Designação da
Estação

A Altitude da Estação
(dezenas de metros) Hora da Última

Observação
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Fig 1-41. Mensagem meteorológica de 12 colunas (MW-12)

METB35231458
251762065924
006410074850
011007058866
021409057878
031812057871
041711056887
052113058886
062812057890
073211058888
082910054893
092710055895
102711056900
112809056907
122613055909
132711054918
142614053921
152513053928

Observações:

1ª Linha:

1º) Tipo de Mensagem;
2º) Octante;
3º) Latitude em graus, sendo os 2 (dois) primeiros dígitos as

partes inteiras e o 3º dígito os décimos de graus;
4º) Longitude em graus, sendo os 2 (dois) primeiros dígitos as

partes inteiras e o 3º dígito os décimos de graus;

2ª Linha:

1º) Dia do mês. Ex: Dia 25;
2º) Hora do período da validade da mensagem, sendo os 2

(dois) primeiros dígitos as partes inteiras da hora (UTC) e o 3º dígito os décimos
da hora. Ex: 17:36 UTC;

3º) Validade da mensagem em horas. Ex: 2 (duas) horas;
4º) Altitude do posto em decâmetro. Ex: 650 metros;
5º) Pressão atmosférica em % (porcentagem) da padrão

(1013,25 melibares), sendo os 2 (dois) primeiros dígitos as partes inteiras e o
3º dígito os décimos de graus. Ex: 92,4%;

º1 º2 º3 º4

3BTEM 5 132 854

º1 º2 º3 º4 º5

52 671 2 560 429
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Fig 1-41. Mensagem meteorológica de 12 colunas (MW-12) (continuação)

ARTIGO XIII

TERMINOLOGIA

1-92. TERMOS MAIS EMPREGADOS

a. Central de tiro de grupo (C Tir) - Conjunto de pessoal, equipamento e
meios de comunicações por meio dos quais é conduzido o tiro.

b. Missão de tiro (MT) - Denominação genérica de qualquer tiro com
finalidade definida, seja regulação, destruição, etc.

c. Concentração (Con) - É o tiro executado por uma ou mais baterias
sobre o mesmo alvo.

d. Tiro de precisão - Tipo de tiro usado nas regulações e nas destruições
(Dest), só empregado contra alvos fixos.

e. Tiro sobre zona - Tipo de tiro usado para lançar, rapidamente sobre
uma área, um fogo devastador, com o fim de obter-se a máxima neutralização
do alvo.

f. Tiro previsto - Tiro cuja execução se prevê ao planejar determinada
operação; é normalmente incluído num plano de fogos e preparado de antemão
pela C Tir, que poderá, neste caso, desencadeá-lo imediatamente, quando for
pedido.

g. Tiro inopinado - Tiro não previsto, cuja necessidade surge no decurso
da operação. Terá de ser preparado após designação do alvo; seu
desencadeamento não pode, pois, ser instantâneo.

3ª Linha:

1º) Número das camadas. Ex: Camada Nr 00;
2º) Direção do vento balístico em centenas de milésimos. Ex:

6400"';
3º) Velocidade do vento balístico em nós. Ex: 10 nós;
4º) Temperatura balística em % (porcentagem) da padrão

(273,3 Kelvin), sendo os 2 (dois) primeiros dígitos as partes inteiras e o 3º dígito
os décimos. Ex: 107,4%;

5º) Densidade balística em % (porcentagem) da padrão (100%),
sendo os 2 (dois) primeiros dígitos as partes inteiras e o 3º dígito os décimos.
Ex: 85,0%.

º1 º2 º3 º4 º5

00 46 01 470 058

1-91/1-92



1-87

C 6-40

h. Tiro observado - Tiro em que, normalmente, é possível controlar seus
efeitos.

i. Tiro não observado - Tiro em que, normalmente, não é possível controlar
seus efeitos, requerendo, portanto, o emprego de correções sempre atualizadas.

j. Centro de bateria (CB) - É o ponto que ocupa aproximadamente o centro
da figura geométrica formada pelas peças e em relação ao qual são determinados
os elementos da Bia. No terreno, sua localização é designada pelo Cmt Bia ou,
na impossibilidade deste, pelo comandante da linha de fogo (CLF). É, normalmen-
te, levantado pela topografia.

l. Peça diretriz (PD) - É a peça de DVo média da Bia e, portanto, colocada
mais próxima ao centro da bateria.

m. Centro (C) - É constituído pelas duas peças que enquadram o CB.

n. Alvo auxiliar (AA) - É um ponto, na área de alvos, cuja localização é
conhecida na prancheta e no terreno. É utilizado para a obtenção de correções
por intermédio de regulações, bem como, para ponto de referência. Um alvo
auxiliar deve ser facilmente identificável, tanto quanto possível de natureza
permanente e estar, aproximadamente, no centro da região para a qual as
correções vão ser aplicadas.

o. Ponto de vigilância (PV) - É um alvo auxiliar característico, para o qual
são apontadas as baterias de um grupo. Fica geralmente próximo do centro da
zona de ação.

p. Centro da zona de ação (CZA) - É um ponto, para o qual, em certas
circunstâncias, inicialmente se aponta a bateria. Sua localização, em geral, é
conhecida apenas na prancheta.

q. Feixe (Fx) - É o conjunto dos planos de tiro de duas ou mais peças. O
feixe pode ser normal ou especial.

r. Feixe normal (paralelo) - É aquele em que os planos de tiro são
paralelos; é obtido assim que o CLF aponta a bateria (Fig 1-42).
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Fig 1-42 Feixe normal

s. Feixe especial - É todo aquele em que os planos de tiro não são
paralelos; é obtido por adaptação à largura do alvo.

t. Feixe convergente (Fx Cnvg) - É um tipo de feixe especial em que todos
os planos de tiro convergem sobre a vertical do alvo (Fig 1-43).

u. Quadro - É a figura formada pelos arrebentamentos. O quadro pode ser
normal ou especial.

v. Quadro normal - É o que reproduz a disposição das peças no terreno;
é normalmente obtido pelo feixe normal (Fig 1-42).

1-92
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Fig 1-43. Feixe convergente

x. Quadro especial - É o quadro obtido por alterações de feixe ou por
correções de alcance, para se adaptar a determinado alvo. Um tipo de quadro
especial é o quadro regular.

z. Quadro regular - É aquele em que os arrebentamentos ocorrem numa
linha, normalmente, perpendicular à direção de tiro e igualmente intervalados
nessa linha (Fig 1-44).

1-92
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Fig 1-44. Quadro regular

aa. Largura do quadro - É a distância entre os centros dos arrebentamentos
extremos.

ab. Frente batida - É a frente correspondente à largura do quadro,
acrescida da frente eficazmente batida por um projetil.

ac. Frente eficazmente batida - É a máxima frente que, ao ser batida sem
ceifa, oferece, no mínimo, 50% de probabilidade de se atingir um homem de pé,
ocasionando uma baixa. É igual à frente eficazmente batida por um projetil,
multiplicada pelo número de peças (Tab 1-8).

ad. Quadro eficaz - É o quadro regular que bate a frente eficazmente
batida (Fig 1-45).

Tab 1-8. Frentes eficazmente batidas

1-92

lairetaM

ordauQarugraL
)m(zacifE

etnemzacifEetnerF
)m(aditaB etnemzacifEetnerF

muropaditaB
)m(otnematneberrAaiB

saçeP4
aiB

saçeP6
aiB

saçeP4
aiB

saçeP6

mm501
mm551

09
051

051
052

021
002

081
003

03
05



1-91

C 6-40

Fig 1-45. Quadro eficaz

ae. Direção de vigilância (DV) - Direção na qual é apontada a bateria. É
definida, normalmente, pelo CB e o PV. Seu valor é expresso por um lançamento
(Fig 1-46).

af. Direção de referência (DR) - É uma linha próxima à LF, materializada
no terreno e da qual se conhece o lançamento. Serve como base para a pontaria
das peças. Quando seu lançamento não é conhecido, chama-se linha de
referência (LR) (Fig 1-46).

ag. Estação de orientação (EO) - É um ponto materializado no terreno,
no qual se estacionam os instrumentos para orientar as peças. É um ponto sobre
a DR e, como tal, deve ser convenientemente escolhido (normalmente a cerca de
50 m à retaguarda do CB). É designado no terreno pelo Cmt Bia ou CLF, podendo
ser escolhido pelo Adj S2, caso a NGA da unidade assim o estabeleça (Fig 1-46).

ah. Ângulo de vigilância (AV) - É o ângulo horizontal, medido no sentido
direto, da direção de vigilância para a direção de referência. Face aos GB em
uso, pode ser superior a 3200”’ (Fig 1-46).

d = frente   eficazmente   batida  por  um  arrebentamneto

FRENTE EFICAZMENTE BATIDA

ddd
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Fig 1-46. DR, DV e AV

ai. Mensagens - São informações trocadas entre o observador e a C Tir,
para a condução de uma determinada missão de tiro.

aj. Observações - São dados colhidos da observação dos pontos de
incidência ou de arrebentamento dos projetis em relação a um ponto de
ajustagem. São obtidos pelos observadores terrestres ou aéreos, da bateria,
grupo ou Esc Sp.

al. Ordem de tiro - É a ordem dada pelo S3 (ou CLF, no caso da CTir  Bia),
ao decidir que um alvo vai ser batido.

am. Comandos de tiro - São as ordens enviadas à L F contendo todos os
elementos necessários à abertura, conduta e término do tiro. Podem ter origem
na central de tiro do grupo ou da bateria.

an. Ponto de pontaria (PP) - É um ponto ou objeto sobre o qual o
apontador faz a visada para apontar em direção.

ao. Ponto de referência (PR) - É um ponto nítido e facilmente identificável
no terreno, em relação ao qual se pode indicar um alvo ou outro ponto. É,
também, o ponto onde se amarra a pontaria em direção. Neste caso, poderá ser
um PR afastado ou próximo.

(1) Um ponto de referência afastado deve estar a uma distância adequada
(acima de 200 m), de modo que os deslocamentos da peça, no campo de tiro

PV

NQ

DV

CB

Pt Afs DR

NQ

DV

EO

DR AV
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horizontal, não provoquem alteração angular (com a mesma deriva registrada na
luneta) de mais de meio milésimo. Apresenta a vantagem de uso imediato após
a ocupação da posição, com a desvantagem de se tornar invisível face às
condições atmosféricas e outras, bem como de não permitir a utilização de uma
deriva comum nas lunetas de uso atual.

(2) Um ponto de referência próximo, normalmente, é constituído de
duas balizas: uma afastada (no mínimo a 100 m) e outra a meia distância entre
aquela e a luneta. Essas duas balizas materializam uma linha ao longo da qual,
ou paralela à mesma, a linha de visada é colocada. Permite o uso, inclusive, à
noite, por meio de dispositivo de iluminação.

ap. Linha de visada - É a linha que une a luneta da peça ao ponto de
pontaria ou ao ponto de referência.

aq. Deriva - É a graduação lida ou comandada para o aparelho de pontaria
em direção. Caracteriza o ângulo formado pelo plano de tiro com o plano de
visada. A peça está apontada em direção, quando a deriva é registrada na luneta
panorâmica e a linha de visada é dirigida para um ponto de pontaria ou referência
por deslocamento horizontal do tubo (Fig 1-47).

ar. Espaço imediato - É a distância da posição de bateria (LF) à massa
(máscara) cobridora.

Fig 1-47. Deriva
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CAPÍTULO 2
TRABALHO DO COMANDANTE DA LINHA DE FOGO

ARTIGO I

GENERALIDADES

2-1. INTRODUÇÃO

O comandante da linha de fogo é responsável,  quanto à direção de tiro, pela:

a. execução da pontaria da bateria;

b. determinação da elevação mínima;

c. determinação da elevação máxima (Tiro vertical);

d. remessa de informações iniciais e complementares à C Tir do grupo;

e. execução dos comandos de tiro;

f. atuação da C Tir de bateria (quando empregada).

2-2. INSTRUMENTOS

Para a execução de algumas dessas operações são utilizados os instru-
mentos que se seguem.

a. Goniômetro-bússola
(1) Este instrumento de medida de ângulos horizontais e verticais

apresenta-se como na Fig 2-1.
(2) Quando é utilizada a agulha magnética, deve ser colocado suficien-

temente afastado de objetos que possam alterar a agulha. As distâncias devem
ser, no mínimo, as adiante especificadas.

(a) Linhas de alta tensão ............................................ 150 metros
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(b) Trilhos de estrada de ferro ou peças muito pesadas ... 75 metros
(c) Obuses/Canhões pesados....................................... 60 metros
(d) Obuses/Canhões leves, fios telegráficos e viaturas..... 40 metros
(e) Cercas de arame e pequenos objetos de metal ....... 10 metros
(f) Capacetes de aço, armas portáteis, binóculos com proteção de

aço, óculos com armação de aço, também devem ser afastados.
(3) Para eliminar o defeito de folga em aparelhos de maior uso deve-se

girar o goniômetro-bússola (GB) sempre no sentido direto, isto é, no sentido dos
ponteiros do relógio.

b. Bússola M2 - A bússola M2 é, em princípio, semelhante ao GB e
idênticas precauções, quanto a massas magnéticas, devem ser tomadas, quando
empregada.

Fig 2-1. Goniômetro-bússola

c. Luneta panorâmica - Quando montado na peça, este instrumento é
usado para a medida de ângulos horizontais, contados no sentido direto (para
maiores explicações consultar o manual do material). A escala principal ou prato
das derivas é graduada em centenas de milésimos e no sentido indireto, tendo
o diâmetro 0-32 solidário com a linha de visada do instrumento. As lunetas de
construção americana têm o prato das derivas graduado em duas metades, de
0"’ a 3200"’, e ambas no mesmo sentido. Quando o zero da escala estiver sobre
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o índice, que é fixo e, ao mesmo tempo, a linha de visada estiver paralela ao eixo
da alma, a luneta estará bem ajustada. Quando isto não ocorrer, existirá uma
deriva anormal que deverá ser eliminada por meio de ajustagem da luneta. Quando
a linha de visada for movida horizontalmente, a escala se move com ela e o ângulo,
contado no sentido direto entre o tubo e a linha de visada, é medido e indicado pelo
índice fixo (Fig 2-2).

Fig 2-2. Registro de derivas
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 ARTIGO II

EXECUÇÃO DA PONTARIA INICIAL

2-3. GENERALIDADES

a. Apontar uma peça é dar-lhe uma direção e uma elevação comandadas.
(1) Pontaria direta - É aquela em que o apontador visa diretamente o alvo.
(2) Pontaria indireta - É aquela em que a peça é apontada em direção,

registrando-se uma dada deriva na luneta panorâmica e dirigindo-se a linha de
visada sobre um ponto de pontaria ou referência conhecido, pelo volante de
direção. A um aumento (diminuição) de deriva, o tubo move-se para a esquerda
(direita), quando a linha de visada é recolocada sobre o ponto de pontaria ou
referência. A peça é apontada em altura, registrando-se uma alça e um sítio ou
um ângulo, nos aparelhos de pontaria respectivos, e calando-se a bolha, por
aumento ou diminuição da elevação do tubo.

b. Fazer a pontaria inicial da bateria é apontar suas peças e, normalmente,
formar o feixe paralelo (normal).

c. Referir é medir, comunicar e anotar a deriva para um ponto de referência
dado, sem mudar a direção do plano de tiro. Referir às balizas, numa dada deriva,
pressupõe o registro prévio dessa deriva e a colocação daquelas balizas na
direção da linha de visada, sem alterar a posição do tubo.

2-4. CONSIDERAÇÕES SOBRE A PONTARIA INICIAL

a. Ao ocupar posição, o CLF não espera receber comandos para apontar
a bateria, caso já não possua elementos para tal. Aponta-a numa direção
arbitrária tão próxima quanto possível do CZA, num lançamento múltiplo de 100
milésimos, e manda referir.

b. Será  sempre  desejável,  quando todo o grupo vai ocupar posição, que
a cada bateria sejam fornecidos elementos para apontar  inicialmente.  À  bateria
do centro  deve  ser  dada  uma  direção  tão  próxima  quanto possível do CZA
(região onde será escolhido o PV). Às baterias laterais devem ser dadas direções
diferentes, em relação ao CZA (PV), da paralaxe relativa a seus afastamentos
laterais da bateria do centro.

2-5. PROCESSOS DE PONTARIA INICIAL

Uma bateria pode ser apontada inicialmente pelos meios adiante especi-
ficados.

a. Um lançamento.

b. Um ângulo de vigilância.

2-3/2-5
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c. Um ponto de pontaria e uma deriva.

d. Um avião, foguete ou tiro de tempo alto.

2-6. PONTARIA INICIAL PELO LANÇAMENTO

O CLF é informado “LANÇAMENTO (TANTO)” e procede da forma que se
segue.

a. Processo do GB - Estaciona o GB afastado de massas magnéticas e
num lugar em que possa servir de ponto de pontaria para todas as peças (este
local será a EO). Efetua então as operações adiante especificadas.

(1) Registra no GB o ângulo DD  menos DV, (esse ângulo  é  chamado
∝ -alfa), adicionando 6400"’, se necessário, e centra a agulha (movimento geral).

(2) Aponta cada peça por pontaria recíproca.
(3) Manda referir.

b. Processo da bússola M2 - Coloca a bússola sobre um objeto fixo,
afastado de massas magnéticas e num lugar em que possa servir de ponto de
pontaria para todas as peças. Efetua então as operações adiante especificadas.

(1) Mede o lançamento para a luneta da peça diretriz.
(2) Subtrai o lançamento recebido do lançamento que mediu (adicio-

nando 6400"’, se necessário).
(3) Usa o resto (menos 3200"’, se necessário) como deriva e a bússola

como ponto de pontaria, para apontar a peça diretriz (Fig 2-3) por pontaria
recíproca.

(4) Demais peças apontam por pontaria recíproca com a PD.

2-5/2-6
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Fig 2-3. Pontaria pelo lançamento com a bússola M2
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2-7. PONTARIA INICIAL PELO ÂNGULO DE VIGILÂNCIA (AV)

O CLF é informado “ÂNGULO DE VIGILÂNCIA (TANTO)” e procede da forma
que se segue.

a. Estaciona o GB sobre a EO, identificando o ponto afastado da DR (LR)
e a direção geral de tiro.

b. Registra o AV no instrumento. Quando as peças dispõem de lunetas de
graduações contínuas, é mais prático alterar o AV de menos 3200"’ (somar,
quando não puder subtrair).

c. Visa o ponto afastado da DR (LR), usando o movimento geral. Com isso,
a linha 0-3200 do instrumento fica paralela à direção de vigilância.

d. Aponta as peças por pontaria recíproca sobre o GB.

e. Manda referir.

2-8. PONTARIA INICIAL POR UM PONTO DE PONTARIA E UMA DERIVA

O CLF é informado: “PONTO DE PONTARIA (TAL) DERIVA (TANTO)”. O
CLF procede da forma que se segue.

a. Usando o GB
(1) Estaciona o GB no CB ou sobre a direção CB-PP de modo que veja

o ponto de pontaria.
(2) Registra no instrumento a deriva comandada.
(3) Com o movimento geral visa o ponto de pontaria, tornando assim a

linha 0-3200 do instrumento paralela à direção de tiro.
(4) Aponta as peças por pontaria recíproca.
(5) Manda referir.

b. Por meio de uma peça
(1) O CLF comanda para a peça que vê o ponto de pontaria: “PONTO

DE PONTARIA (TAL) DERIVA (TANTO)”.
(2) O apontador registra a deriva comandada e aponta a peça visando

o ponto de pontaria.
(3) O CLF comanda para a peça uma correção no sentido conveniente,

destinada a compensar a paralaxe CB-peça, em relação ao PP.
(4) As demais peças apontam por pontaria recíproca com a peça que

foi apontada.
(5) Manda referir.

2-7/2-8
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c. Por alterações de derivas
(1) Aponta as peças como o citado nos itens 1 e 2 do subparágrafo b

deste parágrafo.
(2) Se o ponto de pontaria estiver na frente, o feixe ficará convergente,

como exageradamente mostra a Fig 2-4. A convergência é corrigida por meio de
alterações individuais. Suponhamos que se quer formar o feixe paralelo sobre a
2ª peça, no caso da figura. As alterações para cada peça são calculadas pela
fórmula do milésimo, da maneira como está indicado na figura.

(3) Se o ponto de pontaria estiver à retaguarda, o feixe será divergente.
Calculam-se as alterações individuais como no caso anterior (Fig 2-4).

Fig 2-4. Pontaria por um ponto de pontaria (alterações de derivas)

2-9. PONTARIA INICIAL POR MEIO DE VISADA SOBRE UM AVIÃO, UM
TIRO DE TEMPO ALTO OU UM FOGUETE

a. Não é prescrito nenhum comando especial. O CLF poderá apontar a
bateria em direção, visando com um instrumento um avião, um tiro de tempo alto
ou foguete. O avião deve voar no alinhamento bateria-alvo, quer à frente, quer à
retaguarda da bateria. O tiro de tempo bem como o lançamento do foguete, devem
ser feitos sobre a zona de alvos.

b. O CLF instala um instrumento (normalmente, a luneta binocular) de modo
que possa servir de ponto de pontaria para todas as peças ou a maioria delas.
Coloca as graduações a zero e, no momento conveniente, por meio do movimento
geral, aponta em direção sobre o avião, o tiro de tempo alto ou o foguete. Por meio
do movimento particular aponta as peças por pontaria recíproca.

DISTÂNCIA
DO PP. 3 Km

DISTÂNCIA
DO PP: 3 Km

PP

30 40 50

30 40 50
FECHAR O FEIXE POR CORREÇÕES

INDIVIDUAIS
ABRIR O FEIXE POR CORREÇÕES

INDIVIDUAIS
01 50

3
 Dr 17=

03 40
3

 Es 13=

04 70
3

 Es 23=

01 50
3

 Es 17=

03 40
3

 Dr 13=

04 70
3

 Dr 23=
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c. Se as peças já estão paralelas, o CLF coloca a linha 0-3200 de seu
instrumento paralela a elas e visa o avião, o tiro de tempo ou o foguete, com o
movimento particular; então comanda para as peças uma nova deriva.

2-10. PONTARIA RECÍPROCA

a. É a operação pela qual a linha 0-3200 de um instrumento e o eixo do tubo
de um canhão (obus) são tornados paralelos ou pela qual um tubo é colocado
paralelo a outro.

b. Na linha de fogo, com essa operação, aponta-se a bateria das formas
que se seguem.

(1) Por meio de um GB.
(2) Por meio de uma peça.
(3) Orientação do GB por meio de uma peça.

c. Pontaria recíproca por meio do GB
(1) Uso do instrumento (Fig 2-5)

(a) Coloca-se a linha 0-3200 do GB na direção desejada.
(b) Visa-se a luneta da peça pelo movimento particular.
(c) A leitura do instrumento, devidamente alterada, quando for o

caso, é comandada para a peça.
(d) O apontador registra esse valor na luneta e aponta sobre o GB.

O tubo fica paralelo à linha 0-3200 do GB.
(2) Graduação de lunetas - As lunetas das peças, quanto à graduação,

são dos tipos que se seguem.
(a) De graduação contínua de 0 a 6400"’. Nesse caso, a deriva a

comandar é a recíproca da leitura feita para a peça, isto é, LEITURA + 3200"’.
Se o GB já tiver sido orientado com a alteração de 3200"’, a deriva a comandar
é a lida no aparelho.

(b) De graduação descontínua de 0 a 3200"’ e novamente de 0 a
3200"’. Com esse tipo de luneta a deriva não pode ser superior a 3200"’,
devendo-se então subtrair 3200" da leitura feita, apenas quando esta lhe for
superior.

(3) Comandos - Para formar o feixe paralelo por visadas recíprocas
sobre o GB empregam-se os comandos que se seguem.

a) CLF (após indicar a direção geral de tiro - DGT): “BATERIA.
ATENÇÃO - PONTO DE PONTARIA O GB”.
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Fig 2-5. Pontaria recíproca

b) Apontadores: “TAL PEÇA-VISTO O PONTO DE PONTARIA”.
c) CLF: “DERIVAS: 4ª PEÇA 3-0-9-1”.
d) C1 da 4ª (cotejando): “4ª PEÇA 3-0-9-1”.
e) CLF: “3ª PEÇA (TANTO)” (e assim para as demais). Nesse

ínterim, o apontador da 4ª peça já deve ter terminado sua pontaria.
f) C1 da 4ª: “4ª PEÇA PRONTA”
g) CLF (visando outra vez a luneta da 4ª peça para verificação): “4ª

PEÇA, 3-0-9-3”. Esta verificação é necessária, porque o C1 ao mover o tubo,
tirou a luneta da posição inicial, o que modifica a leitura do GB, em decorrência
da pequena distância.

h) C1 da 4ª PEÇA: “4ª PEÇA 3-0-9-3, DOIS MILÉSIMOS”. Isso
indica que o apontador tem agora uma diferença de 2 (dois) milésimos para a deriva
inicial; ele registra a nova deriva e reaponta a peça.

i) CLF: faz a mesma verificação com as outras peças e torna a
verificar cada uma delas até não haver diferença entre duas derivas consecuti-
vas numa mesma peça ou que essa diferença seja 1'’’.

d. Pontaria recíproca por meio de uma peça - Depois de apontado o tubo
da peça diretriz para a direção desejada, o seu apontador refere esta direção
sobre a luneta de cada uma das outras peças e anuncia as derivas. Cada
apontador então registra a sua deriva (mais ou menos 3200"’ nos materiais
graduados de 0"’ a 6400"’) e aponta a sua peça visando a luneta da peça diretriz.
A operação é repetida até que as derivas recíprocas sejam as mesmas. Se a

DIREÇÃO
DE

TIRO

DIREÇÃO
DE

TIRO

LUNETA LUNETA

LUNETA 0 - 64LUNETA 0 - 32

LI
N

H
A
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 - 

32
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N

H
A

 0
 - 

32DERIVA
DERIVA

DERIV
A
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N

H
A

 0
 - 

32
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N
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A

 0
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DERIVA

GB GB
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peça diretriz não puder ver todas as peças da bateria, uma delas assim apontada
apontará a que não for vista da peça diretriz. O comando para o início desta
operação é “PONTARIA RECÍPROCA SOBRE (TAL) PEÇA” anunciado pelo
CLF, trocando depois as peças entre si os comandos do subparágrafo anterior.

e. Orientação de um GB por meio de uma peça - Estando a peça
apontada, o CLF comanda “TAL PEÇA - PONTO DE REFERÊNCIA O GB -
REFERIR”. O apontador da peça visa o GB, sem mexer com o tubo e anuncia
a deriva registrada. O CLF, após o cotejo, registra esta deriva (mais ou menos
3200"’ nos materiais graduados de 0"’ a 6400"’) no instrumento, e pelo movimen-
to geral visa a luneta da peça. A linha 0-3200 do GB fica, assim, paralela à direção
do tubo. Esse processo é empregado para se medir o lançamento da DV ou o
ângulo de vigilância.

2-11. REFERÊNCIA E INSCRIÇÃO DA VIGILÂNCIA

a. Uma vez apontada cada peça, o CLF determinará que a peça refira sobre
um ponto de referência, normalmente as balizas, e com uma deriva comum (deriva
de vigilância). O comando é: “TAL PEÇA ATENÇÃO - PONTO DE REFERÊNCIA
AS BALIZAS DERIVA (TANTO) REFERIR”. Sem mover o tubo, o apontador de
cada peça registrará a deriva comandada na luneta panorâmica e colocará as
balizas de pontaria como é estabelecido nos manuais da escola da peça. A baliza
mais afastada é colocada no mínimo a 100 m da peça, devendo a outra ficar na
metade da distância da mais afastada. Após serem colocadas as balizas, o
apontador lê a deriva registrada na luneta e informa sua leitura para o CLF:
“DERIVA DE VIGILÂNCIA DE (TAL) PEÇA (TANTO)”. Se for necessário utilizar um
ponto afastado como ponto de referência comum para todas as peças, as
diferenças entre a deriva da peça diretriz e as demais devem ser registradas por
estas no índice móvel da luneta (quando o material dispuser desse tipo de luneta).

b. As derivas consideradas mais convenientes para os materiais de
artilharia são encontradas nos respectivos manuais. Alguns exemplos são
citados adiante.

(1) Obuseiro 105 mm (M 101) ..................................................2800'’’
(2) Obuseiro 105 mm (M 108) e 155 mm (M109) ..................... 3200"’
(3) Obuseiro 105 mm (OTO MELARA) ....................................2600'’’
(4) Obuseiro 105 mm (L118) ....................................................2800'’’
(5) Obuseiro 155 mm AR ......................................................... 2600"’

c. Caso uma peça não possa colocar as balizas na deriva comum
comandada, devido ao relevo do solo, árvores ou outras condições, o CLF é
informado pelo CP. O CP determina então a deriva na qual a peça pode colocar
as balizas. Essa deriva por conveniência deve ser múltipla de 100 milésimos. O
apontador, após executar a operação informa: “DERIVA DE VIGILÂNCIA DE (TAL)
PEÇA (TANTO) - DERIVA (TANTO) PASSANDO POR (TAL) OBSTÁCULO". O CP
determina então, a correção constante para a sua peça e aplica-a em todas as
derivas comandadas pelo CLF. Essa correção constante deve ser anotada pelo
apontador no escudo ou outro lugar conveniente e fornecida ao CLF. Por exemplo:
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a bateria foi apontada e mandada referir sobre as balizas com deriva 2600”’. Todas
as peças, exceto a 2ª puderam realizar isso. A 2ª peça referiu então sobre as
balizas na deriva 2400". A correção constante para a 2ª peça foi de menos 200
(2400"’ - 2600"’). O CLF enviou um comando para determinada missão de tiro, no
qual incluiu Der 2912"’. Todas as peças da bateria, exceto a 2ª, apontaram na
deriva comandada. A 2ª peça com a deriva 2712"’ (2912"’ - 200"’).

Existem lunetas que além do tambor azimutal possuem um prato móvel.
A escala do prato móvel poderá ser utilizada pelo apontador da peça que não
colocou a baliza na deriva comum comandada. Desta maneira, todas as peças
da bateria estarão com a mesma deriva de referência.

2-12. PONTOS DE PONTARIA AUXILIARES

Assim que a bateria tenha sido apontada e referida sobre as balizas, o CLF
deverá escolher um ponto de referência para que todas as peças nele refiram.
Esta nova deriva será anotada para que as peças continuem apontadas, caso
seja impossível, momentaneamente, o emprego das balizas.

2-13. VERIFICAÇÃO DA PONTARIA E DO FEIXE

Depois de ter sido apontada a bateria e inscrita a vigilância, o CLF verifica
a pontaria, para assegurar-se de sua exatidão e do paralelismo entre as peças.

a. Se houver tempo o CLF poderá fazer a seguinte verificação: estaciona
um GB num lugar diferente do que foi usado inicialmente e que sirva de ponto
de pontaria para todas as peças e manda a peça diretriz referir sobre ele. Com
essa deriva de referência, o CLF põe a linha 0-3200 do GB paralela à direção da
peça. Então, ele pode verificar o paralelismo das peças visando cada uma das
lunetas e mandando que cada peça refira sobre o GB. Se a referência de
qualquer peça diferir da leitura do GB de um número diferente de 3200"’ (ou não
for igual, no caso das lunetas descontínuas), será fácil ao CLF corrigir a pontaria
da peça, dando ao apontador a deriva certa.

EXEMPLO: Bia O 105 mm.
(1) Leitura do GB para as peças:  01 ............................. 0786"’

 02 ............................. 0900"’
 03 ............................. 1000"’
 04 ............................. 2000"’

(2) Leitura das Peças para o GB:  01 ............................. 0756"’
02 ............................. 0900'’’
03 ............................. 1000"’
04 ............................. 2000"’

(3) Peça errada: 01
(4) Correção e comando: 01At Correção de Deriva Esqu 30"’.
(5) Caso mais de uma peça estivesse errada o Comando seria: B At

correções de deriva: 1ª PEÇA (TANTO) e assim para as demais.
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b. Se o tempo não for suficiente para uma verificação completa, o CLF deve
fazer uma verificação rápida, fazendo as peças referirem num ponto bastante
afastado. As derivas de referência deverão diferir de poucos milésimos. A
diferença exata poderá ser calculada pela fórmula do milésimo.

c. É obrigatório uma verificação, À VISTA, da DGT e do paralelismo.

d. É sempre importante uma verificação do lançamento da DGT com uma
bússola.

e. Correção do feixe
(1) Correção de 1"’ a 20"’, utilizar o índice móvel (mat 105 AR).
(2) Correções de 21"’ a 49"’ inscrever a correção no escudo (mat 105

AR) ou utilizar o registrador de correções (mat 108 AP).
(3) Correções de 50"’ a 99"’ replantam-se as balizas.
(4) Correções maiores do que 99"’ refaz-se a pontaria.

f. Quando o feixe estiver ligeiramente aberto ou fechado, o índice móvel
da luneta é utilizado para compensar a diferença de derivas entre as peças. O
índice móvel é ajustado em cada peça, no número de milésimos pelo qual a peça
difere do feixe paralelo, e assim todas as peças continuam a trabalhar com a
deriva comum. Uma diferença de deriva até 20 milésimos (esquerda ou direita)
poderá ser aplicada dessa maneira. Caso essa diferença seja maior ou a peça
não disponha de índice móvel, será aplicada a correção constante de que trata
o item acima.

2-14. MUDANÇA DE PONTARIA

a. Quando é recebido um comando prescrevendo uma nova direção a um
processo de pontaria diferente do utilizado ou ambos, o CLF pode executar a
mudança anunciando uma nova deriva para pontaria nas balizas. Este processo
assegura, ainda, o paralelismo na nova direção.

b. A fim de estar preparado para qualquer eventualidade, o CLF deve
proceder da forma que se segue.

(1) Determina o lançamento no qual a bateria está apontada ou o ângulo
de vigilância, se este foi estabelecido.

(2) Faz a peça diretriz referir nos pontos de pontaria visíveis e verifica
com outra peça se há erros grosseiros.

(3) "(TAL PEÇA) DERIVA (TANTO) PONTO DE REFERÊNCIA AS
BALIZAS, DERIVA (TANTO) REFERIR" - Cada C1 coloca a escala de direção a
zero e reaponta a peça com a deriva comandada - Registra então a deriva de
referência comandada, mandando replantar as balizas (a deriva de vigilância
permanece a mesma).

(4) Caso a diferença entre a deriva comandada e a deriva original seja
menor ou igual a 50'’’, a correção é introduzida no tubo. Se esta for maior do que
50'’’, será introduzida na peça através de seu conteiramento.
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c. Mudança de um lançamento para outro (Fig 2-6) - Quando a bateria
está apontada por um lançamento e é recebido outro, o CLF determina a diferença
entre ambos e aplica a diferença, no sentido próprio, à deriva original. O sentido
próprio é determinado pelo fato de que a um aumento (diminuição) de lançamento
corresponde uma diminuição (aumento) de deriva.

Fig 2-6. Mudança de um lançamento para outro

d. Mudança de um ângulo de vigilância para outro (Fig 2-7) - Quando
a bateria está apontada por um AV e é recebido outro, o CLF determina a diferença
entre ambos e aplica a diferença, no sentido próprio, à deriva original. O sentido
próprio é determinado pelo fato de que a um aumento (diminuição) de AV
corresponde um aumento (diminuição) de deriva.

e. Mudança de um lançamento para um ângulo de vigilância - A
mudança de um lançamento para um AV pode ser necessária quando a bateria
está apontada num lançamento e, mais tarde, uma DR é estabelecida e um ângulo
de vigilância é anunciado. O CLF estaciona o GB na DR, mede o AV no qual a Bia
está apontada (subparágrafo f. do Prf 2-24), determina a diferença entre este e o
que foi anunciado e aplica a diferença, no sentido próprio, à deriva original.

Bia APONTADA Bia APONTADA

LANÇAMENTO
RECEBIDO
1500'''

LANÇAMENTO
RECEBIDO
5000'''

COMANDO DO CLF
Der 2500 COMANDO DO CLF

Der 0100

L 1200
Der 2800

Der 2800
L 5500

300''' 500'''
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Fig 2-7. Mudança de um ângulo de vigilância para outro

ARTIGO III

DETERMINAÇÃO DAS ELEVAÇÕES MÍNlMAS

2-15. GENERALIDADES

O CLF é responsável pela execução, com segurança para a tropa amiga,
do tiro da linha de fogo. Necessita, por isso, determinar a elevação mínima com
que poderá atirar com a segurança de que o tiro ultrapassará a massa nas
proximidades da posição, sem perigo para as tropas amigas que a ocupem.

2-16. RESPONSABILIDADE

a. Elevação mínima referente à massa do espaço imediato - O CLF

Bia APONTADA
AV 1400 - Der 2800

500'''

AV RECEBIDO: 1900

DR
COMANDO DO CLF: Der 0100

COMANDO DO CLF: Der 2500

AV RECEBIDO: 1500

Bia APONTADA
AV 1800 - Der 2800

300'''

DR
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deve determinar e informar à C Tir a elevação mínima referente à massa do
espaço imediato, calculando-a para cada carga a ser empregada e em função do
tipo de espoleta.

b. Elevação mínima referente às massas não vistas da posição de
bateria - O CLF poderá receber da C Tir uma elevação mínima corrigida, que
então passará a utilizar. É ela a mais desfavorável na comparação feita pelo S3
entre a calculada para o espaço imediato (CLF) e a referente às massas não
vistas da posição, calculada na C Tir.

c. Alterações na elevação mínima - Poderá ainda a elevação mínima do
CLF sofrer, na C Tir, alterações, quanto a diversos fatores, sendo tal fato
comunicado à LF para que passe a utilizar a nova elevação mínima. Esta nova
elevação mínima não poderá, em hipótese alguma, ser inferior àquela calculada
pelo CLF.

2-17. DETERMINAÇÃO DA ELEVAÇÃO MÍNIMA PARA ESPOLETAS
PERCUTENTES E EM TEMPO

a. Assim que a peça é apontada, o CP determina o sítio da massa ou
máscara para sua peça, como prescreve o manual do serviço da peça e anuncia
o seu valor ao CLF. Para determinação da elevação mínima da bateria, para
cada carga e projetil especificados pelo Cmt da Bia ou C Tir, o CLF deve (Fig 2-
8) proceder da forma que se segue.

(1) Escolher o maior sítio (alça de cobertura) dos anunciados pelos CP.
(2) Se a massa estiver ocupada ou vier a ser ocupada por tropas

amigas, adicionar o valor em milésimos correspondentes a 5 (cinco) metros na
distância peça - massa (fórmula do milésimo).

(3) Adicionar a correção complementar de sítio, para a soma de 1 e 2, se
for o caso.

(4) Adicionar a alça correspondente ao espaço imediato (tirada da
tabela de tiro). Se a distância estiver avaliada entre dois valores, tomar o maior.

(5) Adicionar dois garfos correspondentes ao valor da alça do espaço
imediato (tirados da tabela de tiro).

(6) Informar ao Cmt da Bia e à C Tir, a soma encontrada. Se essa soma
é fracionária o CLF informa o valor arredondado para mais.

(7) Fórmula geral: Elv Min = t + 2g + (s + 5/d) + Cc.

b. O CLF deverá sempre supor que a massa cobridora está ocupada por
tropas amigas, a não ser que tenha certeza absoluta do contrário.

c. Algumas vezes, será necessário determinar a elevação mínima em
várias direções. Neste caso, o CLF informa, por exemplo: “LANÇAMENTO 4850
A 5200 ELEVAÇÃO MÍNIMA 55; LANÇAMENTO 5200 A 5650 ELEVAÇÃO
MÍNIMA 42”.
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Fig 2-8. Elevação mínima (exceto EVT)

d. Um obstáculo simples e estreito, tal como uma árvore, que venha
prejudicar uma peça numa só direção, não é considerado pelo CLF no cálculo da
elevação mínima. Se, por isso, uma peça não puder atirar com segurança, é posta
fora do feixe.

e. O espaço imediato pode ser determinado por um dos processos que
seguem: por trena, por passo duplo, medido na carta, pela fórmula do milésimo
ou por interseção avante com base curta. O processo que emprega a fórmula do
milésimo (processo da paralaxe) é geralmente o mais viável. Ele é executado
empregando-se as lunetas das peças extremas ou dois outros goniômetros
quaisquer. Geralmente, o meio mais rápido é o primeiro citado.

EXEMPLO: (Fig 2-9) Bia O 105 mm apontada e com feixe paralelo.
Frente da bateria 150 m.

(1) Os apontadores das 1ª e 6ª peças, referem sobre um mesmo ponto
da crista.

(2) Cada apontador das peças dos flancos anuncia sua deriva para o
ponto da crista 3055"’ (peça da direita), 0218"’ (peça da esquerda).

(3) O ângulo X, do vértice, é determinado da forma que se segue.
X = 218 + 145 = 363 milésimos.

(4) Aplicando a fórmula do milésimo, divide-se a frente da bateria (em
metros) pelo ângulo do vértice. Tem-se o espaço imediato em quilômetros.

Espç Imto = 150 = 0,413 Km
363

2 GARFOS

BASE DA TRAJETÓRIA

ESPAÇO IMEDIATO

CC

(5)

(3)

(2)

(4) ALÇA

Elv Min

(1) SÍTIO

EIXO DO TUBO

MASSA

SEGURANÇA
VERTICAL (5 m)
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Fig 2-9. Determinação do espaço imediato

f. Para facilitar o cálculo da elevação mínima, o CLF deve preparar uma
tabela, utilizando a tabela de tiro, com os valores citados no subparágrafo a., itens
(2), (4) e (5), do Prf 2-17 para todas as cargas e espaços imediatos escalonados
(100 em 100 metros).

g. Um exemplo de cálculo de elevação mínima é apresentado adiante.
(1) Bateria 105 mm - obus.
(2) Espaço imediato: 800 m.
(3) Munição: Explosiva. Carga 2, Elv Min 51.
(4) Os CP informaram ao CLF as alças de cobertura que se seguem.

01 ........................................................................................... 78"’
02 .......................................................................................... 80'’’
03 ........................................................................................... 65"’
04 ........................................................................................... 75"’
05 ........................................................................................... 76"’
06 ........................................................................................... 74"’

(5) A crista está ocupada por tropas amigas.
(6) Para o cálculo da elevação mínima, devemos somar as parcelas que

se seguem.
(a) Maior alça de cobertura: .................................... 80"’ (do CP).
(b) Paralaxe de 5 m (segurança vertical): ................ 6,3"’ (5/0,8).
(c) Alça correspondente ao espaço imediato na Cg 2: 86,4"’ (da

tabela de tiro).

P Rfr CRISTA

150 m

218''' 145'''

X

06 01

3055
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(d) Correção complementar correspondente a:
s = 86,3"’ e t = 87"’ ............................ 0,9"’ (da tabela de tiro).

(e) Dois garfos (alcance 800 m,Cg 2):  6"’ (da tabela de tiro).
(f) Soma: 179,6"’.
(g) Elevação mínima, Carga 2:180"’.

h. Os diferentes valores devem ser calculados com aproximação de
décimos e a soma arredondada para o número inteiro superior (aumentando a
segurança).

2-18. DETERMINAÇÃO DA ELEVAÇÃO MÍNlMA PARA ESPOLETAS VT

a. Condições de segurança
(1) O projetil espoletado com EVT poderá arrebentar se a espoleta for

ativada ao passar por uma crista. Isto não acontecerá contudo, se a espoleta só
ficar armada depois de o projetil ter ultrapassado a crista ou se passar sobre ela
a uma altura tal que não permita a ativação da espoleta.

(2) O evento mínimo que oferece segurança é o equivalente à duração
de trajeto para a massa mais 5,5 segundos, pois a espoleta começa a se armar
5 (cinco) segundos antes do evento registrado.

(3) A altura de passagem do projetil, sobre a massa que oferece
segurança às tropas amigas nela situadas, é dita segurança vertical. No tiro
mergulhante é de 75 m para o obus 105 mm e de 90 m para o obus 155 mm.

OBSERVAÇÃO: Essas alturas são aumentadas de 50% quando o terreno
é úmido ou pantanoso e de 100% quando há água.

(4) Quando os projetis se aproximam do alvo com pequenos ângulos de
queda, a área entre o ponto de completa armação da espoleta e o alvo, pode ser
atingida por estilhaços de arrebentamentos prematuros. Nos grandes ângulos
de queda a segurança torna-se maior face à impossibilidade de ativação das
espoletas pelos acidentes do terreno (Fig 2-10).

(5) Quando a espoleta VT é usada sobre alvos muito próximos às tropas
amigas, devem ser tomados extremos cuidados, pois os projetis podem ter
arrebentamentos prematuros após a armação das espoletas. A situação, terreno
e ângulo de queda são fatores a serem considerados no seu emprego.
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Fig 2-10. Efeito dos grandes ângulos de queda

b. Graduações registradas nas espoletas - O CLF poderá atirar com a
espoleta, registrando da forma que se segue.

(1) A graduação PD (percutente), possível nas espoletas M513E2 e
M514E2.

(2) A graduação correspondente à duração de trajeto para o alvo,
menos 1 (um) segundo.

(3) A graduação 0 (evento nulo), utilizada quando a urgência da situação
não permite registrar o evento nas espoletas.

(a) Neste caso as espoletas M513 e M514 ficarão completamente
armadas 2 (dois) segundos após o tiro.

(b) Os modelos com o registro de segurança ficarão completamen-
te inoperantes se permanecerem com o registro em S.

(c) As espoletas que não possuem evento de armar (M96 e M97)
são enquadradas neste caso, com a ressalva de que só ficarão completamente
armadas 5 (cinco) segundos após o tiro.

c. Modo de determinar a elevação mínima - O modo de determinar a
elevação mínima dependerá do modo de emprego da espoleta (registro efetu-
ado).

(1) Se o projetil for atirado com o registro da espoleta em PD (percutente),
a elevação mínima é determinada como para qualquer espoleta percutente.

(2) Se o projetil for atirado com o evento correspondente à duração do
trajeto para o alvo, a elevação mínima será calculada como para a espoleta
tempo, exceto quando este evento para o alvo for igual ou inferior à duração de
trajeto para a massa mais 5,5 segundos.

(3) Se o projetil for atirado com evento nulo ou no caso da exceção
citada no item (2) anterior, a elevação mínima deverá ser calculada com a
segurança vertical porque, em ambos os casos, a espoleta estará armando
sobre a massa ou antes dela (Fig 2-11).
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d. Cálculo da elevação mínima - O cálculo para o caso de evento nulo
ou menor  que  a  duração  de  trajeto correspondente ao espaço imediato mais
5,5 s, é feito da forma que se segue.

(1) O evento mínimo de armar é transformado em alcance mínimo de
armar, que é diferente para cada tipo de espoleta, carga e material. Para isso,
em correspondência com a duração de trajeto de 2 (dois) segundos (EVT M513
e M514) ou 5 S (EVT M96 e M97), procura-se na tabela do material e na carga
utilizada o alcance correspondente (Col 6). Caso não exista duração de trajeto de
2 (dois) segundos exatos, emprega-se o alcance correspondente à mais próxima.
Por exemplo, na carga 6 o alcance será de 700 m.

Fig 2-11. EVT: 1 com Seg vertical; 2 sem segurança vertical

(2) Compara-se o alcance mínimo de armar com o espaço imediato.
(3) Se o espaço imediato é igual ou superior ao alcance mínimo de armar,

o CLF determina e informa a Elv Min para a massa, baseado no espaço imediato
(Fig 2-12).

EXEMPLO: Obus 105, Cg 4, espaço imediato 1550 m, alcance mínimo de
armar 550 m.

(a) Maior alça de cobertura ............................................... + 16'’’.
(b) Segurança vertical .......................  75 .......................+ 48,5'’’.

1,55
(c) Alça espaço imediato ............................................... + 114,5"’.
(d) Cor Compl sítio ............................................................ + 1,3"’.

(s = 64,4"’ - t = 114,5"’ - f 0,02)
(e) 2 garfos (1550 m) ........................................................ + 8,0"’.
(f) Soma ........................................................................... 188,2"’.
(g) ELEVAÇÃO MÍNlMA, Cg 4, EVT, 189"’.

(4) Se o espaço imediato é menor que o alcance mínimo de armar,
utilizam-se este e o sítio para a massa no alcance de armar, no cálculo da
elevação mínima (Fig 2-13).

(5) Até a determinação do sítio para a massa do alcance de armar, pode
ser utilizado o sítio para a massa do espaço imediato, com o fator da correção
complementar de sítio correspondente ao alcance de armar. Assim que possí-
vel, por inspeção na carta ou levantamento, determina-se o sítio para a massa
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no alcance de armar. A elevação mínima é então ajustada para manter segurança
vertical no alcance de armar tendo, no entanto, como limite, a elevação mínima
para a máscara (calculada como para as espoletas de tempo ou percutentes).

Fig 2-12. Alc mínimo de armar menor que o espaço imediato

EXEMPLO: Obus 105, Carga 5, Espaço imediato 400 m, Alc Min Armar
600m.

(a) Maior alça cobertura ...................................................+ 16,0"’.
(espaço imediato)

(b) Segurança vertical no alcance
armar - 75 ...................................................................... 125"’.

0,6
(c) Alça no alcance armar ................................................... 31,2"’.
(d) Correção complementar sítio no alcance armar ................ 00"’.

(S = 141,0 t = 31,2; f = 0,00)
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Fig 2-13. Alc mínimo de armar maior que o espaço imediato

(e) 2 (dois) garfos no alcance armar .....................................6,0"’.
(f) Soma ........................................................................... 178,2"’.
(g) ELEVAÇÃO MÍNIMA, CARGA 5, EVT, SÍTlO MASSA ESPAÇO

IMEDIATO, 179"’.

ARTIGO IV

O CÁLCULO DA ELEVAÇÃO MÁXIMA

2-19. GENERALIDADES

a. A elevação máxima de segurança (elevação de segurança no tiro vertical)
é calculada segundo os princípios do TV e do mesmo modo que se determina a
elevação mínima para o tiro mergulhante.

b. Fórmula
Elv Max = t- 2g + S + Cc- Seg Vtc
t = alça para o alcance do limite curto
g = garfo, em milésimos, correspondente ao Alc do Lim C
S = sítio para o Lim C
Cc = correção complementar de sítio, calculado em função de “S”
Seg Vtc = segurança vertical, introduzida nos tiros com EVT; despreza-

das nos tiros com espoleta percutente.

c. As margens de segurança, conforme o tipo de espoleta e material, são
as mesmas do tiro mergulhante.
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d. Pela natureza do TV, as margens de segurança são introduzidas com
sinais negativos (garfos e segurança vertical).

e. A Cc tem sinal contrário ao do ângulo de sítio e é função de “S” (sítio para
o Lim C).

f. O alcance a ser considerado será o dos elementos amigos avançados
(Lim C), em relação aos quais se determina a elevação máxima para todas as
cargas que permitam bater aquele Alc.

g. Em virtude da forma final da trajetória do TV (grande ângulo de queda),
não haveria sentido em usar a segurança vertical como esta é usada no tiro
mergulhante. Essa segurança é introduzida como sendo um aumento no alcance,
e conseqüentemente ocasiona a diminuição da Elv Max, proporcionando maior
segurança. A determinação do fator Seg Vtc pode ser feita através da coluna (Cln)
5 (cinco) da tabela numérica de tiro (TNT) (variação, no Alc para 1"’ no ângulo de
tiro) ou somando a segurança diretamente no Alc e por interpelação já determinar
o ângulo de tiro corrigido.

h. Quando se utiliza a espoleta percutente não há necessidade de introduzir
a segurança vertical de 5 m (ou mesmo sua transformação em aumento de
alcance) tendo em vista que diante de grandes ângulos de queda do TV, esse valor
é desprezível.

i. No caso de espoleta de tempo variável, o aumento a ser introduzido no Alc
(Seg Vtc), como segurança, deverá ser o seguinte:

j. A soma algébrica dos diversos elementos, calculados com aproximação
de décimos, será arredondada para o número inteiro inferior (menor elevação,
maior alcance).

ctVgeS

LAIRETAM LAMRON ERBOSAIRÓTEJART
SODIMÚSONERRET

AIRÓTEJART
AUGÁERBOS

mm501 m08 m021 m061

m551 m001 m051 m002
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2-20. QUADRO RESUMO PARA O CÁLCULO DAS ELEVAÇÕES MÍNIMAS E
MÁXIMAS

2-21. EXEMPLOS DE CÁLCULOS DE ELEVAÇÕES MÁXIMAS

a. Cálculo de Elv Max com EVT
(1) Dados:

(a) Alc Lim C = 6,4 km
(b) Sítio (S) para o Lim C = + 32"’
(c) Material 105 mm

(2) Fórmula - Elv Max = t - 2g + S + Cc - Seg Vtc
(3) Cálculo

(a) carga que permite bater o Lim C: Cg 5
(b) t (TNT, Alc 6400m, Cg 5, TV) = 1068,4"’
(c) g (TNT, Alc 6400m, Cg 5, TV) = 19"’
(d) 2g = 38"’
(e) S = + 32"’
(f) Cc (TNT, Alc 6400 m, Cg 5, TV) = -1,39"’
(g) Cc (para S = +32"’) = -1,39"’ x 32 = -44,5"’
(h) Seg Vtc (material 105 mm) = 80 m
(i) Seg Vtc expressa em mil (aumento do Alc) (TNT, Alc 6400 m, Cg

5, TV, Cln 5):
1"’  7m
Seg Vtc = 80 m ∴  Seg Vtc = 80 m x 1'’’ = 11,4"’

7 m
(j) Elv Max = 1068,4"’ - 38"’ + 32"’ - 44,5"’ - 11,4"’ = 1006,5"’

ATELOPSE ALUMRÓF ASAICNÂTSID
RAREDISNOC

AMINÍM
AIRÓTEJART(

)ETNAHLUGREM

eePE
eTE

+)D/5+S(+g2+t=niMvlE
cC otaidemIoçapsE

TVE geS+S(+g2+t=niMvlE
cC+)ctV

:ertneroiamA
otaidemioçapse-

ominímecnacla-
ramraed

AMIXÁM
AIRÓTEJART(
)LACITREV

eP cC+S+g2-t=xaMvlE CmiL

TVE -cC+S+g2-t=xaMvlE
ctVgeS CmiL
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b. Cálculo da Elv Max com E Pe
(1) Dados:

(a) Alc Lim C = 5,2 km
(b) Sítio (S) para o Lim C = + 40"’
(c) Material 105 mm

(2) Fórmula - Elv Max = t - 2g + S + Cc
(3) Cálculo

(a) Carga que permite bater o Lim C: Cg 4
(b) t (TNT, Alc 5200 m, Cg 4, TV) = 1029,2"’
(c) g (TNT, Alc 5200 m, Cg 4, TV) = 26"’
(d) 2g = 52"’
(e) S = + 40"’
(f) Cc (TNT, Alc 5200 m, Cg 4, TV) = - 1,58"’
(g) Cc (para S = + 40"’) = - 1,58 x 40 = - 63,2"’
(h) Elv Max = 1029,2"’ - 52"’ + 40"’ - 63,2"’ = 954,0"’

EIv Max = 954"’

ARTIGO V

PROCEDIMENTOS DIVERSOS

2-22. GENERALIDADES

a. A C Tir solicita elementos da LF para vários propósitos, por exemplo:
construção de pranchetas de tiro, verificação da pontaria, etc.

b. O CLF, a quem cabe a responsabilidade por essas informações, pode
ainda, por sua iniciativa, executar certas operações e informar, se for o caso, à
CTir.

c. A maior parte desses procedimentos e informações subseqüentes será
estudada neste artigo; alguns, porém, estreitamente ligados a condutas particu-
lares da direção de tiro serão somente mencionados.

2-23. INFORMAÇÕES INICIAIS

a. Assim que esteja de posse das informações e sem interromper os
trabalhos para início do tiro, o CLF informa à C Tir os elementos adiante
enumerados.

(1) BATERIA APONTADA.
(2) LANÇAMENTO (TANTO) ou ÂNGULO DE VIGILÂNCIA (TANTO).
(3) DERIVA DE VIGILÂNCIA (TANTO).
(4) ELEVAÇÃO MÍNlMA (s) CARGA TAL (TANTO...)
(5) DISTRIBUIÇÃO DAS PEÇAS, em relação ao centro de bateria (com

aproximação de 5 m) e tomando como direção origem a direção de vigilância.
Alguns exemplos são citados adiante.
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1ª PEÇA - Tantos metros à direita (esquerda), atrás ou à retaguarda
(frente), acima (abaixo).

2ª PEÇA - etc.
(a) Quando o tempo permitir, esta informação será enviada em

gráfico, como mostra a Fig 2-14.
(b) As distâncias são medidas pelos CP a passos duplos.
(c) A distribuição lateral das peças pode ainda ser informada como

distância entre as peças (Fig 2-14).

Fig 2-14. Distribuição das peças em relação ao CB

(6) Quantidade, tipo de lote e peso dos projetis. O peso do projetil é
informado de acordo com sua marcação: 1 (um) quadrado, 2 (duas) cruzes, tantos
quilos, etc.

b. Quando lhe for determinado o CLF informa os dados que se seguem.
(1) Temperatura da pólvora - A temperatura da pólvora informada deve

representar as cargas a serem utilizadas pela bateria, levando-se em considera-
ção as variações nas pilhas de cunhetes e diferenças entre as peças. O método
de tomada da temperatura com o termômetro de pólvora varia com o tipo de
munição.

(a) Desencartuchada - Inserir o termômetro no fim da carga e
recolocá-la no cunhete.

(b) Desengastada - Com o termômetro inserido na carga, recolocá-
lo dentro do estojo. Deve-se cuidar para que o termômetro não entre em contato
com o estojo, quando então mede-se a temperatura deste e não da carga.

(c) Engastada - Com este tipo de munição há uma diferença entre a
temperatura do interior e do exterior do estojo. A temperatura da pólvora pode ser
obtida de modo aproximado, colocando-se o termômetro em sua caixa, dentro de
um cunhete vazio de munição

DV

CB

30m15m

30m 30m40m30m

30m
20m

02

01
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(2) Campo de tiro horizontal - Define o transporte máximo que poderá ser
feito sem conteiramento e com, pelo menos, 3 (três) (Bia de 4 peças) ou 4 (quatro)
(Bia de 6 peças) peças, atirando na elevação mínima ou acima dela. É informado:
campo de tiro horizontal, lançamento de (tanto) a (tanto) ou deriva (tanto) a deriva
(tanto).

2-24. PROCEDIMENTOS APÓS UMA REGULAÇÃO

a. Após uma regulação o CLF poderá receber as determinações adiante
especificadas.

(1) Informar a disposição das peças.
(2) Informar a deriva de regulação.
(3) Informar o lançamento de regulação.
(4) Medir o ângulo de vigilância.
(5) Medir o lançamento de regulação.
(6) Apontar em nova direção.
(7) Medir o sítio à bala.
(8) Corrigir a deriva normal.

b. Informar a disposição das peças - É feita em relação à direção em que
terminou a regulação, mas só é especificada se diferir da inicial.

c. Informar a deriva de regulação - O comando da C Tir é: “INFORMAR
DERIVA DE REGULAÇÃO”. O CLF não repete o comando. Verifica a deriva
registrada na peça diretriz bem como se a visada nas balizas está correta e
informa: “DERIVA DE REGUL AÇÃO (TANTO)”.

d. Informar o lançamento de regulação - O comando da C Tir é:
“INFORMAR LANÇAMENTO DE REGULAÇÃO”. Depois de receber este coman-
do, o CLF verifica a pontaria da peça que regulou e lê a deriva. Determina, então,
a diferença entre esta deriva e a deriva inicial, soma algébricamente esta alteração
ao lançamento em que estava apontada a peça inicialmente, e informa “LANÇA-
MENTO DE REGULAÇÃO (TANTO)”.

e. Medir o lançamento de regulação - O comando da C Tir é: “MEDIR
O LANÇAMENTO DE REGULAÇÃO (VIGILÂNCIA)”. O CLF não repete este
comando. Estaciona o GB longe de massas magnéticas e onde possa servir de
ponto de referência para a peça diretriz; aponta seu instrumento, por visada
recíproca, para a direção de regulação (de vigilância). Pelo movimento particular
centra a agulha. Subtrai a leitura assim obtida da divisão de declinação
(adicionando 6400"’, se necessário) e informa: “LANÇAMENTO DE REGULAÇÃO
(DE VIGILÂNCIA) (TANTO)”.

f. Medir o ângulo de vigilância - O comando da C Tir é: “MEDIR O
ÂNGULO DE VIGILÂNCIA”. O CLF não repete o comando; estaciona o GB sobre
a EO ou linha EO - P Afs e, por visada recíproca, aponta o instrumento
paralelamente à direção de tiro; com o movimento particular, visa o P Afs da DR
e informa esta leitura “ÂNGULO DE VIGILÂNCIA (TANTO)”.
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g. Apontar em nova direção - Após uma regulação a C Tir pode desejar
que a bateria seja apontada numa nova direção. Neste caso pode ser dado um dos
comandos que se segue.

(1) (TAL BATERIA) DERIVA (TANTO) NOVA VIGILÂNCIA INSCREVER
- Cada C1 coloca a escala de direção a zero e reaponta a peça com a deriva
comandada, conteirando. Apaga a deriva do escudo, inscreve a nova deriva de
vigilância, informando ao CLF.

(2) (TAL BATERIA) DERIVA (TANTO) PONTO DE REFERÊNCIA AS
BALIZAS, DERIVA (TANTO) - Cada C1 coloca a escala de direção a zero e
reaponta a peça com a deriva comandada. Registra então a deriva de referência
comandada, mandando replantar as balizas (a deriva de vigilância permanece
a mesma).

h. Medir o sítio à bala - O comando da C Tir é: “OBSERVAR TIRO DE
TEMPO ALTO, MEDIR SÍTIO, POR TRÊS, DERIVA (TANTO), EVENTO (TAN-
TO), ELEVAÇÃO (TANTO)”.

(1) O CLF aumenta a elevação ajustada de um ângulo de sítio neces-
sário a colocar os arrebentamentos acima da massa cobridora de modo a
poderem ser observados da PB (esse acréscimo deve ser, no mínimo, maior que
o sítio para a massa cobridora).

(2) Orienta o GB (Pontaria recíproca com a PD).
(3) Faz a peça diretriz disparar três tiros na deriva ajustada, evento

ajustado e elevação ajustada aumentada e mede o ângulo de sítio para cada
arrebentamento com um GB ou binocular, estacionado junto à PD.

(4) Informa à C Tir o sítio médio observado e a elevação ajustada com
que disparou os três tiros. “ÂNGULO DE SÍTlO OBSERVADO (TANTO) E
ELEVAÇÃO UTILIZADA (TANTO)”.

i. Correção da deriva normal
(1) A situação pode, muitas vezes, impedir que se façam as necessárias

verificações e ajustagens dos aparelhos de pontaria, antes do tiro. Em tais casos,
os aparelhos devem ser ajustados numa pausa do tiro. Ao se verificar que a peça
que regulou tinha uma deriva anormal, o CLF deverá fazer certas correções. A fim
de determinar a deriva normal da PD e corrigir o erro, o CLF deve certificar-se de
que a posição dos munhões não se modificou após a regulação. Um exemplo de
correção é citado adiante:

EXEMPLO:
(a) a bateria ocupou posição e foi apontada e referida nas balizas com

2600"’. Enquanto as demais peças ajustavam seus aparelhos de pontaria, a 03
(PD) regulou, obtendo-se a deriva na 03 de 2595"’. O CLF mediu o lançamento de
regulação e obteve 1800"’;

(b) estando a visada da luneta paralela ao tubo, a linha de visada
proporcionou uma deriva de 3192"’;

(c) a peça estava errada, pois, de 8"’ e o lançamento de regulação
seria então 1792"’. Estando a luneta ajustada, a deriva correta com a qual se
reaponta a peça seria 2603"’;

(d) o CLF, após ajustada a luneta, informará à C Tir: “DERIVA
NORMAL TERCEIRA PEÇA, ESQUERDA 8 MILÉSIMOS, LANÇAMENTO
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CORRETO 1792, DERIVA AJUSTADA CORRETA 2603, LUNETA AJUSTADA”.
(2) Outros elementos com esse erro também seriam corrigidos. Supo-

nha-se no exemplo que, estabelecida uma DR, foi medido o AV, após a
regulação, obtendo-se 0853"’. O AV correto seria 0861"’. Da mesma forma se
procederia quanto às informações à C Tir.

2-25. OUTROS PROCEDIMENTOS

a. O CLF pode ainda executar uma das operações que se seguem:
(1) verificar a deriva;
(2) observar a regulação por levantamento do ponto médio tempo;
(3) autorizar a correção do desalinhamento das balizas; e
(4) verificar os registros.

b. Verificação de deriva - As correções de deriva podem ser verificadas
mediante a observação de arrebentamentos isolados, em tempo, sobre o alvo
auxiliar. O comando da C Tir é: “VERIFICAÇÃO DE DERIVA, ALVO AUXILIAR
1, CARGA 5, DERIVA 2810, EVENTO 11,2 ELEVAÇÃO 218”’.

(1) O CLF determina o sítio necessário para observar o arrebentamento
(tendo previamente apontado seu GB).

(2) Dispara um tiro e mede o desvio do arrebentamento em relação à
linha de visada. Informa à C Tir “ESQUERDA 5”’.

c. Observação da regulação por levantamento do PM Te - O CLF pode
ser usado como um observador axial na regulação por levantamento do PM Te.
Deve receber um lançamento como orientação, para observar os arrebentamentos
(o sítio será o da bateria) e informará à C Tir a direção e sítio para cada
arrebentamento. Os procedimentos precisos para a função de observador
constam do capítulo 12 - TIRO COM OBSERVAÇÃO CONJUGADA.

d. Correção do desalinhamento das balizas
(1) Esta correção é executada na peça, mas depende de autorização do

CLF, caso tenham de ser movidas. É devida a que, pela pequena distância das
balizas, os movimentos da luneta, motivados pelo choque do tiro ou pelo
deslocamento no campo horizontal, acarretam o desalinhamento das balizas.

(2) Quando o apontador nota este fato, deve apontar a peça de tal modo
que a baliza afastada apareça exatamente no meio, entre a mais próxima e o
retículo vertical da luneta.

(3) Se o desalinhamento é devido ao deslocamento no campo horizontal
(pontaria), o apontador continua a apontar como anteriormente.

(4) Se o desalinhamento é devido ao progressivo deslocamento do
reparo, devido ao choque do tiro ou outra causa, o apontador continua a apontar,
como anteriormente, e notifica o chefe de peça (CP). O CP no primeiro intervalo
do tiro notifica o CLF e solicita permissão para realinhar as balizas.

(5) para realizar essa operação, a peça é apontada da mesma forma; a
baliza afastada é então alinhada com o retículo vertical e depois a baliza próxima
é colocada nesse alinhamento.
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(6) Com  esses  procedimentos,  a  pontaria  não  é  alterada, pois o
apontador forma uma visada de modo que o ângulo 2 (dois) fica igual ao ângulo 3 (três)
(Fig 2-15) e estabelece, em conseqüência, uma nova direção de tiro paralela à inicial.

(a) Seja D o deslocamento da luneta de P para P’.
1) O lado a = lado b, pois a baliza afastada deve estar no dobro

da distância da mais próxima.
2) O lado c = lado a, já que as distâncias à baliza mais próxima

são praticamente iguais, pois o deslocamento da luneta é de poucos centíme-
tros.

3) Logo o lado b = lado c e o triângulo P’- baliza próxima (c), P’
- baliza afastada (b) é isósceles, donde: 2 = 1. Ora 2 = 3 (pela visada do
apontador) donde 3 = 1 e, portanto, a linha indicada pelo retículo (nova posição)
é paralela à original (P - baliza próxima - baliza afastada).

(b) O único erro será o pequeno deslocamento da luneta (poucos
centímetros) que é desprezível em um alcance de vários quilômetros.

e. Verificação de registros - A fim de possibilitar um melhor controle do
CLF, no que concerne à pontaria da bateria, execução dos comandos de tiro e
consumo de munição, existem diversos registros que devem ser verificados
quanto à complementação e precisão.

(1) Cartão de alcance, que será estudado no Art VlII - O TIRO DIRETO
(2) Ficha de tiros previstos
(3) Ficha registro de peça, estudada no Cap 11 - TIROS PREVISTOS
(4) Ficha do CLF, a ser estudada no artigo VII
(5) Ficha do CP, a ser vista no artigo VII

Fig 2-15. Correção do desalinhamento das balizas
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ARTIGO VI

PROCEDIMENTO DA LINHA DE FOGO NA PONTARIA 6400"’

2-26. INTRODUÇÃO

A LF, face à necessidade de executar tiros em 6400"’, ocupa posição
segundo as formações abaixo:

a. A numeração das peças será da direita para a esquerda no sentido anti-
horário.

b. Como medida de proteção passiva contra tiros no interior da posição, o
diâmetro normal desta será de 100 metros.

c. As formações em hexágono, estrela e losango favorecem a defesa
aproximada e proporcionam um quadro uniforme de arrebentamentos em
qualquer direção. A mais favorável é a formação estrela.

Fig 2-16.Formações

2-27. SEGURANÇA DO TIRO

a. Tendo em vista a realização constante de tiros muito próximos às tropas
amigas, o CLF deverá instruir e verificar a utilização pela sua LF das medidas de
segurança do tiro.

b. Tais medidas envolvem tanto o registro de elementos como o preparo da
munição.
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c. Tendo em vista ainda a utilização mais freqüente do observador aéreo,
deve ter sempre anotada a flecha das trajetórias que estão sendo utilizadas nas
missões.

2-28. PONTARIA (Fig 2-16a)

a. Para a pontaria da LF qualquer processo convencional poderá ser
utilizado. Havendo dificuldades de apontar algumas peças pelo GB utilizado na
pontaria inicial, um segundo GB deverá ser apontado por este e utilizado na
pontaria das demais peças. Outra solução é a pontaria recíproca entre as peças.

b. As seguintes particularidades devem ser observadas.
(1) As conteiras não são enterradas. Apenas um sulco é cavado para

melhor apoio. Durante os primeiros tiros alguns elementos da guarnição sobem
nas flechas para auxiliar a ancoragem.

(2) São plantadas balizas à frente e à retaguarda na deriva de vigilância.
Não é necessário observar as distâncias regulamentares de 50 e 100 m. A única
obrigatoriedade é que a mais próxima esteja na metade da distância entre a peça
e a baliza mais afastada.

(3) O retículo vertical da luneta, na deriva de referência deverá coincidir
com o bordo esquerdo das balizas, tendo em vista sua proximidade.

c. Após a execução da pontaria inicial da bateria, com a finalidade de
possibilitar um perfeito conteiramento, deve ser estaqueado o local da luneta e
ser pintada na flecha esquerda uma seta indicativa da vertical da luneta, o que
facilitará a colocação desta sobre a estaca. Outro “macete” utilizado por muitos
CP é de pendurar um “prumo” (pedra, ferramenta, etc). no suporte da luneta
panorâmica, a fim de melhor materializar a vertical da luneta.

d. Após cada conteiramento a luneta deverá estar sobre a estaca ou sobre
a linha que une as balizas à frente - estaca - balizas à retaguarda. Por este motivo
e para tornar mais rápido o trabalho da guarnição, os CP devem materializar esta
linha no chão.

e. A pontaria inicial das peças deve ser feita numa única direção chamada
principal.

f. As direções que materializam no terreno as derivas 2800 e 1200 - centro
dos setores de tiro - 0400 e 2000 - limites dos setores - deverão ser marcadas
com placas indicativas, a uma distância de 5 (cinco) metros da luneta da peça.
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Fig 2-16a.

2-29. EMPREGO DO OBUSEIRO OTO MELARA

a. Pontaria - deve ser realizada normalmente, como manda o manual do
material.

(1) Referência - deverá ser feita a referência em um ponto afastado à frente
da peça (2600"’ na graduação de tiro e refere com a de paralelismo) e plantar-se-
á as balizas à Rtg (2600"’ na de tiro e 0 na de paralelismo)

OBSERVAÇÕES:
(a) Torna-se desnecessário plantar balizas à frente, pois, caso não

se consiga ver as balizas após um conteiramento, retirando-se o escudo ou
mudando a referência para o pto afastado solucionar-se-á o problema. Tendo
porém tempo e desejando, podem-se plantar as balizas à frente, usando o
mesmo procedimento da referência para o pto afastado, (isto evitará que se
tenha que retirar o escudo, quando não se estiver vendo o ponto afastado após o
conteiramento).

(b) É desnecessário o sulco em 6400 na posição das conteiras, pois
no obuseiro OTO MELARA não há necessidade de uma ancoragem maior.

(c) É importante que se estaqueie o local da luneta e que se
materialize, no chão embaixo da luneta, a direção das balizas ou do pto afastado.
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b. Comandos - Não serão emitidos os comandos de alerta com a deriva
aproximada para a centena e o de “ação a frente, Rtg, direita ou esquerda”. Será
comandada direto a deriva a ser registrada, pois sua luneta é contínua e a deriva
crescerá então de 0 a 6400 no sentido horário (da esquerda para direita).

c. Deverão ser colocadas no terreno placas indicativas de deriva no sentido
horário, numa distância de 5 (cinco) metros da luneta. A primeira placa será
disposta à frente da peça com a deriva 2600'’’ e as demais escalonadas em 800'’’.

ARTIGO VIl

COMANDOS DE TIRO

2-30. INTRODUÇÃO

Os comandos de tiros propriamente ditos podem ter origem na C Tir do Gp
ou na própria LF. Em ambos os casos compete ao CLF enunciá-los e fiscalizar
sua execução.

2-31. CLASSIFICAÇÃO

a. Os comandos de tiro propriamente ditos podem ser agrupados da forma
que se segue.

(1) comandos iniciais;
(2) comandos subseqüentes.

b. Os comandos iniciais compreendem todos os elementos necessários à
pontaria, ao carregamento e ao disparo das peças.

c. Os comandos subseqüentes compreendem somente os elementos que
devem ser alterados, com exceção da elevação ou equivalente, que sempre
deve ser anunciado.

2-32. ELEMENTOS E SEQÜÊNCIA DOS COMANDOS

Os comandos iniciais e subseqüentes são anunciados na seqüência que
se segue:

a. unidade que segue os comandos e designação do tiro;

b. correções especiais;

c. granada e lote de munição;

d. carga;

e. espoleta;

f. unidade que atira;
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g. método de tiro;

h. modo de desencadeamento;

i. direção;

j. distribuição;

l. sítio (quando utilizado);

m. eventos; e

n. elevação, alça ou alcance.

2-33. UNIDADE QUE SEGUE OS COMANDOS E DESIGNAÇÃO DO TIRO

a. Os elementos mencionados executam os comandos dados como se
segue:

EXEMPLOS
(1) BATERIA,  ATENÇÃO(BAt)
(2) Tal PEÇA,  ATENÇÃO (02 At)
(3) CENTRO,  ATENÇÃO (C At)

b. As peças que não forem designadas permanecem repousando.

c. A designação do tiro indica a missão de tiro.
(1) Nos tiros de precisão.

(a) REGULAÇÃO (Reg)
(b) DESTRUIÇÃO (Dest)

(2) Nos tiros sobre zona - CONCENTRAÇÃO (Con)

2-34. CORREÇÕES INDIVIDUAIS

Para alertar o CLF que serão empregadas correções individuais ou que a C
Tir Bia vai calculá-las. Sua anunciação completa será estudada à parte. Algumas
correções especiais são citadas adiante.

EXEMPLO: - CORREÇÕES INDIVIDUAIS (CI)
- CORREÇÕES INDIVIDUAIS, FEIXE CONVERGENTE A

5000 METROS (CI, Fx Cnv 5.000 m).

2-35. GRANADA E LOTE DE MUNIÇÃO

a. A granada é indicada por uma só palavra. Caso haja apenas um tipo,
essa não é enviada.

EXEMPLOS:
(1) EXERCÍCIO (Exe)
(2) EXPLOSIVA (Expl)
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(3) FUMÍGENA (Fum)
(4) ILUMINATIVA (Ilm)

b. Quando na posição de bateria existir mais de um tipo de granada da
espécie prescrita, é necessário fazer a distinção.

EXEMPLOS:
(1) EXPLOSIVA M 106 (Expl M 106)
(2) FUMÍGENA HC (Fum HC)

c. Havendo na posição diversos lotes de munição, será comandado o lote
desejado, se for o caso.

EXEMPLO: LOTE C (Lot C).

2-36. CARGA

a. Para a munição provida de cargas numeradas o comando será da forma
que se segue: CARGA (número tal) (Cg 5)

b. Existindo mais de um tipo de pólvora, para uma carga, o comando será
da forma que se segue:

(1) CARGA (número tal) SAQUITEL BRANCO (Cg 5, Sq Brnc)
(2) CARGA 5, M4 (Cg 5, M4)

c. Quando a munição dispuser de supercarga, carga normal reduzida ou
carga de treinamento, será comandado da forma que se segue:

(1) SUPERCARGA (CgS)
(2) CARGA NORMAL (CgN)
(3) CARGA REDUZIDA (CgR)
(4) CARGA DE TREINAMENTO (Cg Trn)

d. As cargas 3 (três) e 4 (quatro) do obuseiro OTO MELARA pode ser:
“CARGA (TAL) BIS”. Quando o comando de carga contiver o termo “BIS”, retirar
o saquitel da Cg2 e colocar o saquitel da Cg imediatamente superior à comandada.

e. A carga do obuseiro L118 também pode ser: ‘’Carga Assistida’’

2-37. ESPOLETA

a. O comando relativo à espoleta será da forma que se segue:
ESPOLETA (Tal), que se referirá ao tipo ou à ação da espoleta

desejada.
EXEMPLO: “ESPOLETA  TEMPO  (ETe), ESPOLETA INSTANTÂNEA

(E Itt), ESPOLETA RETARDO (Epl R), ESPOLETA VT (EVT)”, etc.

b. Havendo possibilidade de confusão, deverá ser indicado o modelo
desejado: “ESPOLETA M500 INSTANTÂNEA (EM 500 Itt)”.
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2-38. UNIDADE QUE ATIRA

a. Para designar as peças que atiram imediatamente, será comandado da
forma que se segue:

(1) BATERIA (B)
(2) CENTRO (C)
(3) (Tal) PEÇA (02)

b. Este comando não se omite, mesmo que seja idêntico ao primeiro da
seqüência.

2-39. MÉTODO DE TIRO

a. Chama-se método de tiro o modo de intervenção da unidade que atira,
considerada como um todo, e o comportamento de cada peça na execução da
espécie de tiro comandada.

b. São métodos de tiro - A salva, a rajada, a zona, a ceifa, o tiro por peça,
o tiro contínuo e o fogo à vontade.

(1) Salva - O comando será da forma que se segue:
“POR SALVA (QS)”
“DA ESQUERDA POR SALVA (Esqu QS)”
(a) Indica que a peça da direita ou esquerda inicia o tiro, seguindo-

se as demais sucessivamente ao comando do CP, com intervalo de 2 (dois)
segundos, se outro não for comandado.

(b) Para prescrever outro tipo de salva pela esquerda, comanda:
“DA ESQUERDA POR SALVA (Es QS).

(c) Para prescrever outro intervalo o comando será: “POR SALVA
INTERVALO 5 (QS lntv 5)”.

(d) O novo intervalo será mantido até que outro seja comandado ou
seja modificado o método de tiro.

(e) Quando, chegada sua vez, uma peça não puder atirar (nega etc),
a peça seguinte aguardará o intervalo como se tivesse havido o tiro e o CLF
avisará a quem conduz a missão: “TAL PEÇA NÃO ATIROU”.

(2) Rajada - O comando será: “POR (TANTO) (Q5)”.
(a) Cada peça dispara com a maior rapidez possível, sem prejuízo

da precisão e independentemente das demais, o número de tiros comandado.
(b) Para intervalar os tiros da rajada, será comandado: “POR

(TANTO) INTERVALO (TANTO) (Q5 lntv 10)”.
(c) Neste caso, as peças disparam simultaneamente um tiro de

cada vez ao comando do CLF ou com o intervalo prescrito.
(3) Zona - Quando o alvo é profundo, mas não excede a largura do feixe

eficaz, cada peça atira em várias alças a fim de cobrir toda a profundidade.
(a) Zona 2 - O comando “ZONA 2 LANCE (TANTO)...... “ALÇA

(TANTO) (Z2 Lc 6... A 190”’)” indica que a alça comandada (190) é a do centro
da zona e que as peças designadas atirarão em 5 (cinco) alças diferentes e na
ordem: alça do centro (190), alça longa (196), alça curta (184), alça média curta
(187) e alça média longa (193), sendo o número de milésimos do lance, 1 garfo.
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(b) Zona 1- O comando “ZONA 1 LANCE (TANTO)...” “ALÇA (TANTO)
(Z1 Lc 3... A 190)” indica que a alça comandada é a do centro da zona (190), e que
as peças designadas atirarão em três alças diferentes e na ordem: a do centro
(190), a longa (193) e a curta (187), sendo o número de milésimos do lance, 1/2
garfo.

(c) O CLF pode controlar o tiro alça por alça (exceto no tiro de tempo)
ou pode repetir o comando para as peças, quando então o controle será do CP.

(4) Ceifa
(a) Quando a largura do alvo ultrapassa a do feixe eficaz, pode-se

batê-lo por trechos sucessivos ou pelo tiro de ceifa.
(b) A ceifa é executada, dando cada peça tiros em direções

sucessivas de modo a cobrir a fração do alvo que lhe toca.
(c) O mecanismo a utilizar depende do material, isto é, conforme o

tipo de luneta e o mecanismo de direção.
(d) Nos materiais sem movimento lento no mecanismo de pontaria

em direção, dispondo porém de retículo graduado no plano focal da luneta, o
comando será “POR (TANTO) CEIFAR (TANTO)”. Nos materiais dotados de
movimento lento no volante de pontaria em direção, o comando será “POR
(TANTO) CEIFAR (TANTAS VOLTAS)”.

(e) A ceifa é sempre iniciada da direita para a esquerda e é feita
sempre com um recobrimento de metade da frente eficazmente batida por um
projetil (Fig 2-17).

(f) Para se calcular a fração do alvo que será batida por cada peça,
bastará dividir a frente do alvo pelo número de peças da bateria: f = F

n
(g) O número de tiros a ser dado por cada peça será obtido,

dividindo-se f pela metade da frente eficazmente batida por um projetil, já que
conforme foi dito anteriormente (subitem e), a ceifa é executada com recobrimento
de metade desta frente: N = __f__ ou N =_2f_

1/2A A
(h) O valor da ceifa, ou seja, o deslocamento angular entre um tiro

e o imediato, é calculado dividindo-se a metade da frente eficazmente batida por
um projetil pela distância em quilômetros (paralaxe): C = 1/2 A ou C = __A__

D(km) 2D (km)

EXEMPLO:
Obus 105 M101, Bia 6 peças (n=6)
Frente eficazmente batida por um projetil (A) = 30 m
Frente do alvo (f) = 240 m
Deriva para o centro do alvo 2684"’
Alcance do Alvo (D) = 5.000 m
Frente da Bia 150 metros
f = 240/6 = 40 m
N = 40/15 = 2,6 = 3
C = 15/5 = 3
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(i) Há também necessidade de se adaptar o feixe da Bia à frente do
alvo. Este trabalho deverá ser feito de modo que o primeiro tiro da 01 seja dado à
direita da extremidade do alvo, de um valor igual a f, para que os tiros subseqüentes
desta peça caiam sobre esta fração do alvo. Logo, será preciso, inicialmente,
apontar a Bia sobre este novo alvo, por um lance em direção. (Fig 2-18)

EXEMPLO: (o mesmo) - Solução (Fig 2-17 e 2-18).

Fig 2-17. Ceifa

Fig 2-18. Ceifa

4ª PEÇA 3ª PEÇA 2ª PEÇA 1ª PEÇA

(1)
(2)

(3)

X

F
f

F'

âD

C'C

CB
Fr da Bla

F  = Fr do alvo
F' = Fr do novo alvo
f   = Fração do alvo a ser batida
       por cada peça
D = Alcance
C = Centro do alvo
C' = Centro do novo alvo
a   =  Ângulo em milésimos a ser
        introduzida  na  Der In

f = F / 6
F' = F - f
cc' = F - F'
           2

â = CC`
       D(km)

2-39

5ª PEÇA



2-41

C 6-40

- Determinar a diferença entre a frente “F” do alvo e a fração “f”
do alvo que será batida por cada peça F’ = F - f = 240 - 40 = 200. Esta é a nova
frente do alvo para efeito de pontaria.

- Determinar a distância entre os centros dos dois alvos:
(F - F’)/2 = (240 - 200)/2 = 20 m.

- Determinar o valor em milésimos do ângulo a ser introduzido
na Der da Bia, a fim de que se obtenha a Der para o centro do novo alvo:

(F - F’)/2 - D (km) = 20/5 = 4.
- Determinar a Der para o centro do novo alvo:

Der In + Cor = 2684"’ + Dirt 4 = 2680"’.
- Determinar a alteração no feixe da Bia (Art lI, Cap 10); 03 e 04:

(200 - 150)/10 D ∴  50/50 = 1" (Abr 1). O comando será Q3 Cfr 3 Der 2 680 Abr 1, EIv...”
(5) Tiro por peça - O comando será: “POR PEÇA”, normalmente seguido

desencadeamento AMC. O CLF repete o comando e anuncia quando a Bia estiver
pronta “BATERIA PRONTA”. A cada ordem de FOGO recebida, comanda: “(TAL)
PEÇA, FOGO”.

(6) Tiro contínuo - O comando será :”TIRO CONTÍNUO”. A Bia dispara
rajadas sucessivas com a maior rapidez possível, sem exceder a cadência
máxima ou prejudicar a precisão, até que seja modificada a espécie de tiro ou
dada a ordem de CESSAR FOGO.

(a) Qualquer modificação nos elementos será introduzida de ma-
neira a não prejudicar a continuidade do tiro.

(b) Quando se quiser tiro contínuo, por salva, o comando será “TIRO
CONTÍNUO POR SALVA”.

(c) Pode ser acrescentado “INTERVALO (TANTO)” se o intervalo
normal não convier.

(7) Fogo à vontade - O comando será “ALVO (TAL), FOGO À VONTADE”
ou, quando tiver sido planejada a defesa imediata: “FOGO À VONTADE”. Todas
as peças atiram sob a direção dos respectivos CP.

c. Repetição do método de tiro - Para repetir o método, bastará repetir
novo comando de alça (ângulo). A repetição automática de uma salva, zona ou
ceifa pode decorrer do comando ,”TANTAS VEZES”, após o método de tiro.

EXEMPLO: O comando “Elv 204”, enviado após a bateria ter executado
“BATERIA POR 4... ELEVAÇÃO 204”’, significa que a bateria executará outra vez
uma rajada de 4 (quatro) tiros por peça.

(1) Se o comando anterior tivesse sido “POR 2 CEIFAR 5... Elv 204”, a
bateria repetiria a ceifa em sentido inverso.

(2) Os comandos “POR SALVA INTERVALO 10, 2 VEZES” e “ZONA 1
LANCE 5, 2 VEZES”, exprimem que o método da ceifa, salva e zona deve ser
repetido.

d. Modificação da unidade que atira e do método de tiro
(1) a alteração da unidade que atira implica em repetir o comando de

método de tiro, ainda que se conserve o mesmo.
(2) A modificação do método completo ou de um seu pormenor determina

novo comando de método.
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EXEMPLO: A bateria executou o comando: “BATERIA POR 5”.
(a) para passar ao método “POR 2”, o comando subseqüente será:

“POR DOIS”.
(b) para passar ao tiro de salva, será comandado: “POR SALVA”.
(c) para passar ao tiro de zona, será comandado: ZONA 2 LANCE 6".
(d) para mudar somente a unidade que atira, será comandado:

“CENTRO POR 5”; embora o método não se tenha alterado.

2-40. MODO DE DESENCADEAMENTO

a. Quando pronto - É o modo de desencadeamento normal e é utilizado
quando nada tenha sido comandado ou quando a C Tir o prescreve para anular
o desencandeamento AMC. Após o comando de “ELEVAÇÃO” ou “ALÇA” o CLF
comanda “FOGO”.

b. A meu comando
(1) O comando será A MEU COMANDO (AMC)
(2) O CLF não retransmite às peças e envia “BATERIA PRONTA” para

a C Tir assim que as peças estejam apontadas e carregadas, aguardando o
comando de “FOGO”. Continuará a proceder assim, até ser determinado outro
modo de desencadeamento.

(3) Para liberar o tiro de uma bateria que atira AMC, a C Tir transmitirá
“QUANDO PRONTO”, seguido ou não dos demais elementos (QP, Der...).

c. A meu comando, não carregar
(1) O comando será “A MEU CMDO, NÃO CARREGAR (AMC, N Cgr)”.
(2) O CLF comanda “NÃO CARREGAR” e, ante os comandos de

“CARREGAR” (seguido ou não dos demais elementos) e “FOGO” recebidos da
central de tiro, retransmite-os às peças.

(3) Se for recebido da central de tiro o comando “CARREGAR QUANDO
PRONTO” (seguido ou não dos demais elementos), o CLF comanda “CAR-
REGAR” e atira ao comando de “ELEVAÇÃO - ALÇA - ÂNGULO - ALCANCE ou
FOGO”.

d. Hora no alvo - O comando será “HORA NO ALVO”, que não é
retransmitido às peças. O CLF comanda “NÃO CARREGAR” e, ante os comandos
de “CARREGAR” e “FOGO” recebidos da C Tir, retransmite-os às peças.

e. A horário - Este modo de desencadeamento é utilizado nos tiros
previstos. As peças atiram no horário marcado nas fichas de tiros previstos, ao
comando do CLF ou dos CP, conforme o caso.

2-41. DIREÇÃO

O  comando será “DERIVA (TANTO) (Der...)”. Quando são dadas correções
individuais de direção às peças, elas se seguem a este comando e são registradas
no índice móvel da luneta ou anotadas pelos CP e introduzidas na deriva.
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2-42. DISTRIBUIÇÃO (FEIXE) E SÍTlO

a. O comando será “ABRIR (FECHAR) (TANTO)”; (Abr... ou Fch... ) ou
“FEIXE (TANTO) A (TANTOS) METROS”. O CLF retransmite às peças ou
transforma em correções individuais de deriva, conforme o caso.

EXEMPLOS:
(1) “FECHAR DOIS” (Bia 4 peças)

Na 02: Esqu 2; Na 01: Esqu 6 (2 x 3)
Na 03: Dirt 2; Na 04: Dirt 6 (2 x 3)

(2) “ABRIR DOIS” (Bia 6 peças)
Na 04: Esqu 2; Na 05: Esqu 6 (2 x 3); Na 06: Esqu 10 (2 x 5)
Na 03: Dirt 2; Na 02: Dirt 6 (2 x 3); Na 01: Dirt 10 (2 x 5)

b. O comando será “SÍTlO (TANTO) (S...)’’

2-43. EVENTO

a. O comando será “EVENTO (TANTO) (Evt...)’’

b. Quando são dadas correções individuais de evento às peças elas se
seguem a este comando e são introduzidas no evento comandado.

2-44. ELEVAÇÃO, ALÇA, ÂNGULO OU ALCANCE

a. O comando será da forma que se segue:
(1) ALÇA (TANTO) (A...)
(2) ÂNGULO (TANTO) (Ang)
(3) ALCANCE (TANTO) (Alc)
(4) ELEVAÇÃO (TANTO) (Elv)

b. O comando de elevação, alça, ângulo ou alcance, determina o
desencadeamento do tiro e deve sempre ser anunciado, ainda que já tenha sido
anteriormente dado.

2-45. ABERTURA DO FOGO

a. O CLF abre o fogo ao receber o comando “ELEVAÇÃO, ALÇA, ÂNGULO,
ALCANCE ou FOGO”.

b. O comando para o desencadeamento da barragem normal é “BARRA-
GEM FOGO” e, para as eventuais, será “BARRAGEM EVENTUAL Nº TAL,
FOGO”.
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2-46. SUSPENSÃO DO FOGO

a. O tiro de uma ou mais peças poderá ser suspenso ao ser dado um dos
comandos que se seguem:

(1) CESSAR FOGO (CF)
(2) TAL PEÇA FORA DO FEIXE
(3) REPOUSAR (Rpo)

b. Cessar fogo
(1) O comando “CESSAR FOGO” é normalmente dado pelo CLF, mas

pode ser anunciado por qualquer pessoa presente, em caso de emergência.
Este comando é imediatamente repetido para a bateria pelo primeiro homem que
o perceber. Imediatamente o tiro cessa e todos olham para quem deu o
comando.

(2) Se o comando “CESSAR FOGO” for dado pela C Tir ou observador
e se uma peça estiver carregada, o CLF informa: “TAL PEÇA CARREGADA”.

(3) Se o comando foi originário na própria linha de fogo, o CLF informa
à C Tir a razão do mesmo. O tiro continua a um novo comando de alça, ângulo
ou alcance.

c. Repousar - O comando “REPOUSAR” indica o final de uma missão de
tiro. A peça ou as peças voltam aos elementos de barragem normal ou a outros
que se seguirem ao comando de “REPOUSAR”.

EXEMPLOS:
(1) REPOUSAR NA DERIVA DE VIGILÂNCIA (Rpo DV)
(2) REPOUSAR NESTES ELEMENTOS.

d. Tal peça fora do feixe - O comando “(TAL) PEÇA FORA DO FEIXE”
significa que a peça deixará de atirar. Continua, no entanto, a registrar os
comandos sem executar a pontaria. A peça volta a apontar ao comando “(TAL)
PEÇA NO FEIXE”. Se o comando foi dado pelo CLF, ele informa à Central de
Tiro.

2-47. INFORMAÇÕES DURANTE O TIRO

O CLF informa à C Tir todas as ações que afetem o tiro da bateria. Além das
já mencionadas, as seguintes informações são feitas:

a. “PEÇA (CENTRO, B) ATIRANDO” - quando o primeiro tiro de uma rajada,
salva, etc, tiver sido dado. Esta informação é precedida pela peça que está
atirando somente quando a informação é necessária para coordenação; por
exemplo, “POR PEÇA A MEU COMANDO”.

b. “PEÇA (CENTRO, B) ATIROU” - quando o último tiro de uma rajada
etc, tiver sido dado.

c. “TAL PEÇA NÃO ATIROU” (e a razão disso) - quando uma peça não
houver atirado.
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d. Número de tiros dados, por tipo (e número do lote, quando determinado),
ao término de cada missão.

e. Os CP devem informar imediatamente ao CLF todos os erros que tenham
ocasionado tiros com elementos impróprios. O CLF corrigirá o erro e informará:
“02 ATIROU 20 MILÉSIMOS À DIREITA, ERRO CORRIGIDO”.

2-48. CORREÇÃO DE ERROS

a. Se um erro nos comandos de tiro é descoberto antes do comando de EIv
ter sido dado, é anunciado “ERRO” e dada a versão correta do elemento errado.

b. Se o erro é descoberto após o comando de Elv, é comandado “CESSAR
FOGO, ERRO”, seguindo-se a versão correta do elemento errado e novamente
a alça.

c. Se o erro é descoberto na LF, após ter sido disparado o tiro, o
procedimento é o do subparágrafo e, do parágrafo anterior.

2-49. FICHA DO COMANDANTE DA LINHA DE FOGO (Fig 2-19)

a. A ficha do CLF é um documento onde se registram os comandos de tiro,
munição e outros elementos pertinentes à pontaria da bateria. Serve como
permanente anotação de todos os tiros e para uma imediata referência quanto aos
registros que uma peça deve conter. (o modelo refere-se ao mat 105 AR).

b. Tal ficha deve estar permanentemente próxima ao posto do CLF, do
operador de rádio ou telefonista.

c. Temos também a ficha do CP (Fig 2-24).

d. As fichas do CLF e do CP só poderão ser destruídas após o preenchimen-
to dos livros das peças. É conveniente que elas fiquem arquivadas por um período,
préestabelecido pela Unidade.
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FICHA DO CLF
REGIÃO: ______________ DATA:____________

Fig 2-19. Ficha do CLF
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- CONTINUAÇÃO DA FICHA DO CLF -

Fig 2-20. (continuação da FICHA DO CLF)
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Fig 2-21. Anexo 01 à FICHA DO CLF
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Fig 2-22. Anexo 02 à FICHA DO CLF

ANEXO 02 À FICHA DO CLF
CONTROLE GERAL DA MUNIÇÃO - DISTRIBUIÇÃO E CONSUMO
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Fig 2-23. Anexo 03 à FICHA DO CLF
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Fig 2-24. Ficha do CP
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Fig 2-25. (continuação da FICHA DO CP)
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2-50. OUTROS CONTROLES

Convém serem anotados, para uso imediato ou posterior:

a. todos os comandos e mensagens de tiro;

b. os corretos registros de cada peça (incluindo-se correções), para serem
fornecidos quando pedidos;

c. as elevações mínimas e derivas de referência para cada peça;

d. fichas dos tiros previstos;

e. consumo de munição (também feito por cada CP);

f. elementos para orientação dos instrumentos.

2-51. EXEMPLOS DE COMANDOS INICIAIS DE TIRO

a. Regulação percutente

OBSERVAÇÃO: Apenas a peça que regula coteja.

b. Tiro sobre Zona - “Tipo Ajustagem”
(1) Durante a Ajustagem

mm501subO:lairetaM-ETNETUCREPOÃÇALUGER

laicinIoriTedodnamoC

FLC PC ETNEVRES

gRtA20 gRtA20 ---

IE-5gC-AtoL-lpxE --- E-5gC-AtoL-lpxE-20-)4C(

1Q20 1Q20 ---

0082reD --- 0082reD20-)1C(

053vlE --- 053vlE20-)2C(
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OBSERVAÇÃO: Somente as peças do centro cotejam os comandos de
tiro. As outras peças registram os elementos de tiro para iniciarem os preparativos
para a missão tipo Eficácia.

(2) Após a Ajustagem

mm501subO:lairetaM-IERATSUJAOPITOÃSSIM

laicinioriTedodnamoC

FLC PC ETNEVRES

"noCtAB" "noCtAAÇEPLAT" -

eT-E-4gC-AtoL-lpxE" - gC-AtoL-lpxE-AÇEPLAT"
)4Csodot(eTE-4

"4QB-1QC"

"4Q10".1
"4Q20".2

"4Q30-1Q30".3
"4Q40-1Q40".4

"4Q50".5
"4Q60".6

-

"0582reD" - "0582reD30"
"0582reD40"

"4.71tvE" - "4.71tvE30"
"4.71tvE40"

"682vlE" - 683vlE30
682vlE30

"4QB" )sodot("4QaçePlaT" -

"0092reD" - )sodot(0092reD-açePlaT"

6.71tvE - )sodot("6.71tvE-açePlaT"

093vlE - )sadot("093vlE-açePlaT"
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c. Tiro sobre Zona - “Tipo Eficácia’’

OBSERVAÇÃO: Todas as peças cotejam os comandos de tiro.

ARTIGO Vlll

TIRO DIRETO

2-52. INTRODUÇÃO

Embora a artilharia seja empregada normalmente no tiro indireto, pode e
deve ser empregada também no tiro direto, principalmente contra alvos móveis. O
tiro por pontaria direta requer técnica especial e alto padrão de treinamento.
Normalmente, o tiro direto é utilizado contra alvos que representam perigo
imediato à posição, requerendo rapidez e precisão.

2-53. DESIGNAÇÃO DE SETORES

O comandante da bateria deve considerar a possibilidade da posição ser
atacada de qualquer direção, razão pela qual sua defesa deve ser prevista em
todas as direções de modo que o material possa atirar sem perda de tempo. O CLF
designa um setor para cada peça. O chefe de peça é então o responsável pela
defesa em seu setor, devendo também estar em condições de atirar nos outros
setores.

2-54. CARTÃO DE ALCANCES (Fig 2-26)

Após distribuídos os setores, cada CP prepara um cartão de alcance. Estes
são determinados medindo-se ou estimando-se as distâncias para pontos
notáveis, nas prováveis vias de acesso de CC. Cada CP anota, então, o alcance

mm501subO:lairetaM-IERATSUJAOPITOÃSSIM

laicinioriTedodnamoC

FLC PC ETNEVRES

"noCtAB" "noCtAAÇEPLAT" -

eT-E-5gC-BtoL-lpxE" - BtoL-lpxE-AÇEPLAT")4C(
"eTE-5gC-

"5QB" "5QAÇEPLAT" -

"0592reD" - "0592reD-AÇEPLAT"-)1C(

"5.81tvE" - "5.81tvE-AÇEPLAT"-)4C(

"592vlE" - "592vlE-AÇEPLAT"-)2C(
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e (ou) alça para uso imediato. Assim que possível, os alcances estimados devem
ser melhorados por elementos mais precisos. Empregando-se, no tiro, alcances
estimados, as alterações no alcance devem ser feitas de modo a rapidamente ser
obtido um enquadramento.

Fig 2-26. Cartão de alcances

2-55. SELEÇÃO DE ALVOS

a. Normalmente atribui-se primeira prioridade aos alvos dentro do setor da
peça e segunda prioridade aos alvos nos demais setores. Dentro de cada setor
a prioridade é a que se segue:

(1) carros a alcances mais curtos que tentam entrar na posição;
(2) carros estacionados e preparados para cobrir o avanço dos demais;
(3) o carro do comandante, se identificado;
(4) os carros prestes a se abrigarem, que possam aparecer e desapare-

cer em lugares não esperados;
(5) o último carro da coluna, movendo-se paralelamente à frente da

posição (para diminuir a possibilidade de atrair a atenção da coluna de carros
sobre a posição).

b. O tiro sobre um carro que foi atingido deve ser continuado até que ele e
sua tripulação sejam postos fora de ação, a não ser que surja uma ameaça mais
perigosa de outro carro.

2-56. PROCESSOS DE PONTARIA

a. Existem 3 (tres) processos de pontaria direta.
(1) Um só apontador e um só sistema de visada.
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(2) Dois apontadores e um só sistema de visada.
(3) Dois apontadores e dois sistemas de visada.

b. Para cada material, o manual de serviço da peça exemplifica o emprego.
(1) O apontador aponta a peça em direção e alcance pela luneta.
(2) O apontador aponta em direção pela luneta e o atirador em alcance

pelo mecanismo de alça.
(3) O apontador aponta em direção e o atirador em alcance, ambos por

lunetas.

2-57. PONTARIA SOBRE ALVOS MÓVEIS

a. Na pontaria direta sobre um alvo móvel, o tubo é deslocado em direção,
no sentido da retaguarda para a frente do alvo, até que a interseção das linhas,
definindo a direção e o alcance, seja colocada no centro da parte visível do alvo.

b. Se a decalagem é obtida pelo retículo da luneta, a linha vertical central
deve estar à frente do alvo; sendo obtida pelo registro da deriva no micrômetro,
a linha vertical central deve ficar sobre o centro do alvo.

c. O acompanhamento do alvo é contínuo tanto quanto permitir a estabi-
lidade do material. Adiantando-se a pontaria, diminui-se a velocidade de acom-
panhamento até que o alvo se coloque na leitura correta.

2-58. PONTARIA SOBRE ALVOS FIXOS

a. A peça é apontada em direção visando-se diretamente o alvo e é
apontada em alcance colocando-se a linha horizontal apropriada do retículo
sobre o mesmo.

b. Para uma pontaria mais precisa emprega-se o arco nível. É necessário
que os munhões estejam nivelados a fim de permitir o nivelamento da mesa do
arco nível.

c. Quando for necessário rigorosa precisão como, por exemplo, no caso
de ser o alvo um carro danificado, deve-se determinar a elevação e referir a
pontaria em um ponto de referência, antes da abertura do fogo.

d. A ajustagem será feita por enquadramento do tiro ou pelo deslocamento
do ponto de incidência vertical, utilizando-se pontaria indireta.

e. Procede-se da mesma maneira quando a fumaça dos próprios tiros
encobre o alvo e dificulta a continuação do tiro.

2-59. DETERMINAÇÃO DA ELEVAÇÃO

a. Nas peças em que a luneta se move com o tubo, quando este é elevado,
determina-se a elevação da forma que se segue:
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(1) coloca-se a linha de visada paralela ao eixo do tubo;
(2) coloca-se a interseção dos retículos horizontal e vertical da luneta

sobre o alvo;
(3) mede-se a alça com o arco nível a qual representará o sítio;
(4) adiciona-se ao sítio (3) a alça de tabela correspondente ao alcance e

à carga a serem empregadas;
(5) se o retículo da luneta for graduado para a carga a ser empregada, a

linha de alcance correspondente à distância do alvo pode ser colocada sobre o alvo
e a elevação medida diretamente com o arco nível.

b. Nas peças em que a luneta não se move com o tubo, quando elevado,
determina-se a elevação da forma que se segue:

(1) visa-se ao longo do mais baixo elemento do tubo, diretamente sobre
o alvo;

(2) mede-se a alça com o arco nível, determinando-se, assim, o sítio;
(3) adiciona-se ao sítio (2) a alça de tabela na carga e alcance a se atirar;
(4) convém consultar os manuais técnicos para cada material.

2-60. OBSERVAÇÃO DO TIRO

a. Freqüentemente, o sopro e a trepidação da peça impedem que o
apontador observe o ponto de incidência ou arrebentamento do projetil. O CP
deve se colocar de modo que o sopro não prejudique a observação e onde
observe todo o setor de sua responsabilidade, para que seja aproveitada toda
observação e possa controlar o tiro de sua peça.

b. Quando o sopro não impede a visão do apontador durante toda a
duração de trajeto do projetil, a ajustagem do tiro poderá ser conduzida por ele,
mediante ordem do CP.

2-61. COMANDOS DE TIRO

a. Os comandos para o tiro direto são dados pelo CP. O CLF pode dar os
comandos preliminares: “ALVO (AQUELES CARROS), FOGO À VONTADE” ou
simplesmente “FOGO À VONTADE”.

b. O CP, então, anuncia quem fará a ajustagem, ele próprio ou o
apontador, designando também o sistema de pontaria, caso seja possível mais
de um.

c. para outros detalhes, consultar o manual técnico de cada material.

2-62. ALVOS COM PERFIL VERTICAL

a. No tiro contra superfícies verticais, tais como, o lado de um carro, o
observador deve ajustar o ponto de incidência.

b. Quando se trata de um alvo muito alto e à pequena distância, obtém-se
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tiros no alvo com relativa facilidade. Quando o alvo é baixo, o observador deve
estimar a altura da trajetória acima ou abaixo do alvo e ajustar de acordo com esta
estimativa.

c. Na Fig 2-27 tem-se as trajetórias de três tiros contra um carro. Um tiro
feito para um ponto a 0,30 m do solo (onde desliza o carro) percorre mais de 30
metros além do carro, antes de atingir o terreno, no caso de estar fora de direção.

d. O alcance estará correto quando a trajetória tocar em qualquer parte do
carro.

e. Sendo o ponto de visada acima do solo, um tiro correto, quanto ao
alcance, atingirá além do alvo, caso a direção esteja errada.

f. Não se deve diminuir o alcance baseando-se num tiro que tenha incidido
além do alvo, a não ser que o tiro observado esteja suficientemente longo de
modo a claramente indicar que tenha passado por sobre o alvo.

Fig 2-27. Três trajetórias  do  Obus 105 M2, Gr ExpI, Cg 6, a 0,30 m, 1,20 m e 2,10
m acima do solo passando por um carro

2-63. DESLOCAMENTO VERTICAL

a. Se o desvio vertical da trajetória puder ser estimado em metros, pode-se
utilizar a fórmula do milésimo para determinar  quanto se deve alterar a trajetória
de modo a atingir o alvo. Não sendo possível estimar o desvio vertical da trajetória,
o observador poderá manejá-la, se conhecer mentalmente o desvio vertical em
metros relativo à alteração de 1"’ na alça a várias distâncias, ou o desvio vertical
em metros para uma variação de alcance de 100 m a diversos alcances. O
observador deve conhecer e utilizar as características da trajetória para o material
e munição empregados.

b. Deve considerar, além disso, a influência da inclinação do terreno além
do alvo, sempre que utilizar observações em alcance ao ajustar a altura da
trajetória ao alvo. A Fig 2-28 ilustra o efeito do aclive ou declive no ponto de
incidência.

Fig 2-28. Efeito do aclive e declive no ponto de incidência

270 m 302 m 480 m

ACLIVE

DECLIVE
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c. Quando a peça se encontra consideravelmente mais alta que o alvo, o
efeito sobre a observação do alcance é o mesmo que o motivado por um aclive.
Inversamente, quando a peça estiver muito abaixo do alvo, o efeito sobre a
observação do alcance se passa como no caso do declive.

d. Nesses casos, o CP deve observar o trajeto do projetil na região do alvo,
pois os tiros longos não são bem observados. O CP deve ajustar o tiro elevando
ou abaixando a trajetória, de acordo com suas observações no alcance do alvo.

2-64. PROCESSOS DE ENQUADRAMENTO

a. Apesar de ser desejável levar o tiro sobre o alvo de uma só vez, sem
enquadramento, o observador deve obtê-lo sempre que não possa estimar o
desvio em alcance com uma precisão que lhe assegure ser o próximo tiro NA ou,
normalmente, quando uma alteração de 50 m no alcance acarrete um levanta-
mento ou abaixamento do ponto médio maior que a altura do alvo.

b. Geralmente, não é necessário o enquadramento quando os desvios em
alcance podem ser precisamente avaliados e quando o alvo tem uma altura
considerável ou está a curta distância. Nos materiais não equipados com meios
de proporcionar alterações nos alcances, o CLF e o CP devem conhecer a
alteração média na alça para uma alteração de alcance de 100 metros, dentro
de certos limites. No obus 155 mm M1, por exemplo, na Carga 7, a alteração
média na alça para uma alteração de 100 jd no alcance entre 400 a 1500 jardas
é de 1.5"’.

2-65. MUNIÇÃO

a. Grande variedade de granadas e espoletas é utilizada no tiro direto.
Quando se utiliza uma granada explosiva, usa-se a carga máxima, mas devido
à rasância da trajetória, pode-se tornar difícil o tiro sobre pessoal, quando então
se recomenda carga mais fraca.

b. Em alcances pequenos (200 a 400 m) as espoletas podem não funcionar
no terreno. Recomenda-se, quando o terreno for muito plano, prepará-lo para o tiro
direto dispondo montículos de areia, lenha ou sacos com entulhos no setor da
peça.

2-66. TIRO À NOITE

a. Processos de pontaria - Se o aparelho de pontaria dispuser de
equipamento de iluminação, podem ser empregados os mesmos processos de
pontaria direta explanados, desde que o alvo esteja suficientemente iluminado
pelo luar ou por artifícios iluminativos.

b. Elementos iniciais - Quando o carro está disparando pode-se fazer a
pontaria em direção usando o clarão da arma do carro.
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c. A avaliação de distâncias será difícil, mas se o setor tiver sido estudado
durante o dia e existir um bom cartão de alcances, pode-se obter alcance com
razoável precisão, pela comparação dos clarões com os pontos do terreno
referenciados. Observando-se o clarão de uma peça inimiga, o alcance inicial
pode ser determinado multiplicando-se a velocidade média do som (350 m/seg)
pelo intervalo de tempo entre o aparecimento do clarão e a chegada do som
correspondente.

OBSERVAÇÕES:
(1) Para evitar que o clarão da própria peça o ofusque, o CP deve fechar

os olhos ao disparo, observar pela luneta de outra peça que não esteja atirando
ou colocar-se à distância suficiente da peça. Quando se dispuser de projetis
traçantes, pode-se acompanhar o trajeto do projetil, facilitando-se assim a
observação.

(2) Durante períodos de pouca visibilidade, deve observar-se com
cuidado um ricochete, pois o arrebentamento pode se dar sobre o alvo, mas o
ponto de incidência pode ter sido curto.

(3) À noite, particularmente, se aplica sobre alvos reduzidos a ajusta-
gem com observação conjugada.

ARTIGO IX

COMANDOS ABREVIADOS DE TIRO

2-67. GENERALIDADES

Este artigo trata dos comandos abreviados de tiro (alternativo) o qual tem
como finalidade dar maior rapidez ao tiro, e se destina, particularmente, às
unidades de artilharia de campanha que já tenham alcançado um adiantado nível
na sua instrução, tanto na central de tiro como nas guarnições das peças, e, em
conseqüência, possam substituir o comando de tiro tradicional por este novo
comando de tiro.

2-68. PROCEDIMENTOS PRELIMINARES

a. A central de tiro deverá escolher,e designar um padrão para os elementos
do comando de tiro adiante especificados.

(1) Peça(s) que atira(m)/Método de tiro.
(2) Projetil.
(3) Lote de munição.
(4) Espoleta.

b. Estes elementos depois de padronizados pela central de tiro, serão
anunciados para todas as peças; após isto, somente serão anunciados nos
comandos de tiro quando forem diferentes do padrão.
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2-69. COMANDO DE TIRO PROPRIAMENTE DITO

Os elementos e a seqüência do comando de tiro abreviado são os que se
seguem:
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2-70. EXEMPLOS DE ELEMENTOS PADRÃO DOS COMANDOS DE TIRO

OBSERVAÇÃO: O comando de elevação é a permissão para o chefe de
peça carregar, a menos que existam restrições no item 3 - Instruções especiais.
Em casos especiais, poderá ser adotado um procedimento diferente, que é
carregar após o comando de deriva; esse procedimento é decisão do Cmt e será
influenciado principalmente pelo nível de instrução da central de tiro e das
guarnições das peças; além disso, somente é válido para os materiais, nos quais
o carregamento não interferirá com o recebimento e registro do restante do
comando de tiro.
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2-71. EXEMPLOS DE COMANDOS DE TIRO

a. Missão tipo Ajustarei

OBSERVAÇÃO: O método de tiro da eficácia é anunciado após a elevação,
para não ocasionar atrasos no início do tiro pelas peças que irão ajustar. Para os
materiais de maior precisão, como o obus 155 mm, por exemplo, poderá ser
adotado como padrão para o 2º elemento - “PEÇA(S) QUE ATIRA(M)/MÉTODO
DE TIRO - 03 Q1”.
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b. Missão tipo Eficácia.

OBSERVAÇÃO: Nas missões tipo eficácia, o método de tiro é anunciado
como segundo elemento do comando de tiro e não há necessidade de repetir
“PEÇA(S) QUE ATIRA(M)” - em virtude de ser repetição do elemento 1 - “PEÇA(S)
QUE SEGUE(M)”.
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c. Missão tipo Regulação
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d. Missão de grupo com ajustagem de uma bateria.

OBSERVAÇÃO: Para as baterias que não ajustam logo após o elemento
7 - ESPOLETA -, será anunciado “AGUARDE”, no lugar dos elementos 8, 9 e 10
respectivamente, “DERIVA - EVENTO  E ELEVAÇÃO”, os quais somente serão
enviados após a obtenção dos elementos para a eficácia pela bateria que está
ajustando.
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CAPÍTULO 3

TRABALHO DO COMANDANTE DE BATERIA

ARTIGO I

INTRODUÇÃO

3-1. GENERALIDADES

a. A necessidade de furtar-se à observação inimiga, obriga a Art a utilizar
largamente o disfarce contra a observação aeroespacial e a procura sistemática
de posições com suficiente desenfiamento aos observatórios terrestres inimigos.
Este desenfiamento, bem como os movimentos do terreno existentes na zona de
ação, criam áreas que não podem ser batidas. Quando estas se devem à massa
cobridora ou máscara, ou obstáculos intermediários até o limite curto de
segurança (Lim C Seg), são ditas - espaços mortos; quando se devem a acidentes
do terreno, numa situação qualquer, além do Lim C Seg, são ditas - ângulos
mortos.

b. A região de procura de posição (RPP) de um grupo é escolhida de modo
a permitir, dentro das características técnicas do material, o cumprimento da
missão. Nessa região, cada comandante de bateria recebe uma área onde deve
escolher uma posição que, satisfazendo ao desenfiamento,  permita-lhe bater a
Z Aç da arma base, desde o limite curto até o alcance máximo do material.
Surgem, então, três problemas.

(1) Escolha da posição - O comandante de bateria deve escolher sua
posição, dentro da área que lhe foi atribuída, de tal modo que o alcance mínimo,
criado pela massa cobridora ou máscara, seja inferior à distância para o Lin C Seg
e, se for o caso, que as faixas do terreno batidas pela diversas cargas se
superponham de modo a não apresentar trechos que não possam ser batidos.

(2) Determinação do desenfiamento - O comandante de bateria deve
verificar se o material e os fenômenos que acompanham a partida do projetil são
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visíveis dos observatórios inimigos.
(3) Determinação das possibilidades de tiro - O comandante de bateria

deve determinar o espaço morto e zonas em ângulo morto de sua bateria, a fim
de que o escalão superior (Gp) possa coordenar o tiro de suas baterias e, se for
o caso, participar, por sua vez, ao escalão mais elevado (Agpt ou AD), quais as
áreas não batidas pelo grupo como um todo. Os escalões superiores, através do
conhecimento das possibilidades de tiro de suas unidades, ficarão em melhores
condições de planejar seus fogos, consolidar seus planos e distribuir missões.

ARTIGO II

ESCOLHA DA POSIÇÃO DE BATERIA

3-2. GENERALIDADES

a. O Cmt Bia deverá escolher uma posição que permita, antes de tudo,
cumprir sua missão. Se lhe tiver sido atribuída uma zona de fogos (que
normalmente coincide com a Z Aç da arma base), deverá ficar em condições de
proceder da forma que se segue:

(1) atirar, com segurança, no limite curto da zona de fogos;
(2) atirar em toda a zona de fogos;
(3) atingir o limite longo da referida zona.

b. Acontece porém, quase sempre, que na região de procura são encontra-
das várias posições possíveis. A escolha deve então recair sobre aquela que
atender, simultaneamente, do melhor modo, às condições que se seguem:

(1) acesso fácil, dissimulado às vistas terrestres e aéreas, e que não exija
a criação de novas pistas nas proximidades da posição, para ocupação e
remuniciamento;

(2) desenfiamento máximo em relação à zona de observatórios terrestres
inimigos;

(3) defesa imediata contra ataques mecanizados, etc.

c. A Fig 3-1 mostra uma ficha auxiliar do Cmt Bia que facilita o trabalho de
escolha de posição.

3-1/3-2
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Fig 3-1.  Escolha de posição - Trabalho do Cmt Bia O (Can)
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3-3. CONDIÇÕES PARA ATINGIR O LIMITE LONGO DA ZONA DE AÇÃO DA
TROPA APOIADA

A necessidade de atingir o limite longo da Z Aç, obriga o Cmt Bia a escolher
uma posição tal, que a distância da mesma ao referido limite seja inferior ao
alcance útil do material. No âmbito do grupo, a RPP já deve satisfazer esta
condição.

3-4. CONDIÇÕES PARA ATIRAR NO LIMITE CURTO E EM TODA A ZONA DE
AÇÃO DA TROPA APOIADA

a. As condições para atirar no limite curto e em toda a profundidade da Z Aç
(Fig 3-2) serão satisfeitas de modo diverso, segundo o material disponha de uma ou
de várias cargas.

b. Caso dos materiais que atiram com uma única carga
(1) Com os materiais que utilizam uma só carga, basta que a condição

de poder atirar com segurança, em qualquer ponto do limite curto, seja satisfeita,
para que todos os outros pontos da Z Aç possam ser batidos (com exceção, é
claro, dos que estiverem situados em zonas de ângulo morto). Daí, para que a
bateria possa atirar no limite curto da Z Aç, necessário se faz que as trajetórias
rasantes à crista da massa cobridora, em todas as direções compreendidas entre
os limites laterais da Z Aç, tenham seus pontos de incidência situados entre o
referido limite curto e a massa cobridora. Em outras palavras, poderemos dizer que
a condição será satisfeita quando o ângulo de elevação para a massa for menor
ou igual ao ângulo  de elevação  para  o ponto do limite curto no qual se deseja
atirar. Assim, se da peça “P” (Fig 3-3) se deseja atirar no ponto “B” do limite curto
da Z Aç, por  sobre  o  ponto “A” da  massa  cobridora, é  necessário  que  se tenha
s + t < S + T ou s < S + T - t (fórmula 1), sendo:

(a) s o sítio de A em relação a P;
(b) t o ângulo de tiro correspondente à distância PA;
(c) S o sítio de B em relação a P;
(d) T o ângulo de tiro correspondente à distância PB.

(2) A condição acima seria suficiente se o tiro reproduzisse, infalivel-
mente, as trajetórias constantes das tabelas. Tal, porém, não se dá, pois a
dispersão e as condições do momento (variações aerológicas e balísticas),
possibilitarão o encristamento de projetis, mesmo que a condição seja satisfeita.
Além disso, para atirar com segurança no Lim C Seg poderá ser preciso regular
nele, enquadrá-lo em alcance e, em conseqüência, ter tiros curtos nessa região.
Devemos, pois, introduzir na desigualdade (1) um termo destinado a compensar
as causas que poderão influir na trajetória e para permitir a regulação. Este
termo, denominado margem de segurança, corresponde a 12% da distância PB,
o que equivale a tomar o valor de T para essa distância diminuída de 12% e
arredondada para a centena inferior. A condição (1) passará, então, a ter a
forma: s < S + T (D - 12%) - t  (fórmula 2).

3-3/3-4
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Fig 3-2. Viabilidade das posições de bateria
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Fig 3-3.  Atirar no Lim C por sobre a massa

(3) Para  saber se de um ponto qualquer da região de procura pode-se
atingir qualquer ponto do limite curto da Z Aç será preciso calcular a condição (2)
para todas as direções compreendidas entre os limites laterais da Z Aç e comparar
esses valores com o sítio da massa nessas direções. Para aumentar a rapidez
dessas operações e facilitar a tarefa do Cmt da bateria, este determina, ao invés
disso, durante  o  trabalho  preparatório  do reconhecimento, o valor mais
desfavorável de S + T (D - 12%) (tradicionalmente conhecido como o ângulo “Â”),
o qual será obtido da forma que se segue.

(a) Procurando-se “T” para a munição de trajetória mais tensa e
correspondente à menor distância entre a região de procura (limite anterior) e o
limite curto da Z Aç, diminuída de 12% e aproximada para a centena de metros
inferior.

(b) Dando-se a “S” o menor valor algébrico possível, isto é, calcu-
lando-se o sítio entre o ponto mais baixo do limite curto e o de maior cota da
região de procura; tomando-se no cálculo a maior distância RPP - Lim C, se o
valor algébrico do sítio for positivo, e a menor distância, se este valor for negativo.

(4) A posição da bateria é escolhida por tentativas, em função dos valores
de “s” (medidos com o sitômetro da bússola M2 ou com o GB) e de “d” (medido
no terreno, carta, fotocarta, etc). Tendo-se “d”, calcula-se “t” (Tab 3-1), para a
munição de trajetória mais tensa. A possibilidade de ocupação é então evidenci-
ada pela desigualdade s < A - t.

Lim Esqu

Lim Dirt

P

B

3-34

A
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Tab 3-1.  Tabela dos “t” (obus 105 mm M101)
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c. Caso dos materiais que atiram com mais de uma carga - No caso
em apreço, temos a considerar, separadamente, as condições de atirar no limite
curto e em toda a Z Aç.

(1) A desigualdade s < A - t deverá ser satisfeita para a menor carga
relativa à munição de trajetória mais tensa, que permita, em qualquer momento,
atirar no limite curto. Em conseqüência, será necessário escolher essa carga,
comparando a distância do limite curto com o alcance máximo de carga, abatidos
os 12% reservados à margem de segurança. Para se obter os valores da desi-
gualdade, considera-se, do mesmo modo, o prescrito em (3) (a) (b) da letra b..

(2) Com os materiais que atiram com várias cargas, é possível acontecer
que o alcance máximo, obtido com determinada carga (Cg 3, Fig 3-4), seja inferior
ao  alcance  da  trajetória  rasante, obtida  com a carga imediatamente superior
(Cg 4). Haverá, nesse caso, partes do terreno nas quais não se poderá atirar: de
Q3 até Q4. Será necessário, que a massa (máscara) permita atirar em cada carga,
a partir do alcance limite dado pela carga imediatamente inferior, quaisquer que
sejam as condições do momento e o projetil empregado. Para isso, devem ser
tomados os alcances máximos das tabelas diminuídos de 12% e o projetil de
condições mais severas para as mudanças de cargas. Assim, para cada carga
e, portanto, na distância que lhe corresponder, a posição deverá satisfazer a um
valor particular da condição: s < S + T - t. Praticamente, adota-se para S um valor
único ƒ, que será o de menor sítio para a Z Aç e, portanto, o mais desfavorável.
A condição para assegurar o recobrimento de cargas será, então: s < ƒ + (T - t)
(fórmula 3). O atendimento dessa condição baseia-se na procura para a região
estudada da carga de menor valor de (T - t). Para maior rapidez dessa operação,
é útil o emprego das tabelas do “T - t” (Tab 3-2), também denominadas tabelas de
recobrimento, calculadas para cada material, em função da distância da massa
(geralmente de 100 em 100 metros) e da distância mínima de emprego da carga
para o recobrimento (exemplo ao fim do capítulo). Para utilizá-la, procura-se, na
coluna correspondente à  distância da massa, a partir da carga imediatamente
superior à do limite curto até a carga que vai ser utilizada para bater o limite longo,
qual o menor de “T - t”. Utiliza-se esse valor na fórmula (3).

(3) Do exposto, conclui-se que, no caso dos materiais que atiram em
várias cargas, deve-se, inicialmente, verificar a condição  s < A - t   e, em seguida,
para a posição escolhida, verificar a condição s < ƒ + (T - t), escolhendo, das que
satisfaçam a ambas as condições, a que melhor satisfaça às demais condições
para uma boa posição.

3-5. CONSIDERAÇÕES FINAIS

a. No estudo feito para determinação dos valores de “s” e “t”, levamos
sempre em consideração a massa M, situada logo à frente da região de procura;
entretanto, pode acontecer que uma outra massa M’, localizada entre M e o limite
curto e não vista da RPP, se oponha à passagem do projetil (Fig 3-5). Se o estudo
preliminar na carta ou o exame do terreno, durante o reconhecimento, demonstrar
tal fato, torna-se necessário que as condições da fórmula 2 ou das fórmulas 2 e
3, conforme o caso, sejam verificadas, para cada uma dessas elevações
perigosas.

3-4/3-5
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b. A procura de uma posição, que satisfaça a condição de passagem do
projetil por cima da massa, poderá ser feita, como primeira aproximação, na carta,
experimentalmente.

c. O emprego da fórmula s < A - t exige certas precauções. À proporção que
no terreno se procura uma posição mais afastada da massa, o valor de  “t” cresce,
rapidamente, diminuindo, em conseqüência, o valor a se obter para “s”. Pode-se
até, algumas vezes, concluir pela impossibilidade de ocupação da posição,
quando na realidade o que se deu foi procurá-la muito atrás do limite anterior da
região, quando “T” foi calculado para este limite, e num ponto mais baixo em que
“S” não é tão desfavorável quanto o calculado. Convém, como solução, após um
estudo cuidadoso da carta, dividir a região de procura em duas ou mais regiões
prováveis de procura e determinar os valores “A” e “S” para cada uma.

d. Na determinação do valor de “s” no terreno, dada  a área relativamente
grande em que vão dispersas as peças da bateria, será necessário que se
considere a posição de cada uma delas, tomando-se para “s” o maior valor
encontrado.

e. Os materiais que fazem tiro vertical, como os obuses de 105 mm e 155
mm, têm possibilidades técnicas de realizar tiros praticamente em toda a Z Aç
dado o valor dos ângulos de queda dessas trajetórias. O tiro vertical, no entanto,
apresenta grandes limitações quanto a tempo e precisão, e não pode ser realizado
em pequenos alcances. No obus 105 mm M101, por exemplo, o menor alcance
possível é de 2.600 metros; alvos da Z Aç, situados a distância menor, terão de
ser batidos por tiro mergulhante, exigindo, portanto, um estudo acurado das
restrições impostas pela massa cobridora.

Fig 3-4. Recobrimento

Q 3 Q 4

C g 3

C g 4
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Tab 3-2. Tabela de recobrimento (T - t) (obus 105 mm M101)

3-5



3-11

C 6-40

Fig 3-5. Obstáculos intermediários

ARTIGO III

DESENFIAMENTO

3-6. GENERALIDADES

Em princípio, toda posição de bateria deverá ter desenfiamento para o clarão
produzido por suas bocas de fogo, em relação aos possíveis observatórios
terrestres inimigos.

3-7. DESENFIAMENTO

a. Diz-se que uma bateria “P” (Fig 3-7) está desenfiada de um ponto “O”,
quando o material e os fenômenos que acompanham a partida do tiro (clarão,
fumaça e poeira) não forem visíveis de “O”.

b. O plano que passa pela crista “M” da massa e por “O”, e é perpendicular
ao plano vertical “PMO”, denomina-se plano de desenfiamento. A vertical “P” que
encontra esse plano em “C”, é “PC”, expressa em metros, e dará a grandeza do
desenfiamento de “P” em relação a “O”. De acordo com a grandeza de “PC”, dir-
se-á que uma bateria de dado material tem desenfiamento para o material, para
o clarão, para a fumaça ou para a poeira. Para os materiais de Artilharia de
Campanha, esses valores são os adiante especificados (Fig 3-6).

M M '
Lim C

LINHA DE VISADA
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Fig 3-6. Valores para os materiais de Artilharia de Campanha

Fig 3-7. Desenfiamento

3-8. DETERMINAÇÃO

Poderá ser feita na carta ou no terreno.

a. Determinação da carta - Comporta três processos - o das visadas
cotadas, o de cálculo e o de perfil. Explanaremos aqui apenas os dois últimos,
por serem os de emprego mais generalizado e os mais práticos.

(1) Cálculo - Pela aplicação da fórmula do desenfiamento:
PC (m)  = d (km) (S – S’), deduzida com auxílio da Fig 3-7.

(2) Perfil - Seja determinar o desenfiamento de “P” em relação a “O” (Fig
3-8).

(a) Numa folha de papel quadriculado, locam-se as projeções “p”,
“m” e “o” dos pontos P, M e O (ponto para o qual se calcula o desenfiamento,
máscara ou da massa e observatório, respectivamente) na própria escala da
carta ou numa outra escala mais conveniente.

(b) De p, m e o, também em escala, levantam-se as perpendiculares
pp’, mm’ e oo’, respectivamente, correspondentes  às cotas P, M e O.

d

S
P

C

S'

M
S'

0
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(c) Une-se o ponto o’ a m’, com a reta o’m’, prolongando-a até a
vertical pp’.

(d) Prolonga-se a vertical pp’ até encontrar a reta o’m’.
(e) O segmento p’c, expresso em grandeza real, é o desenfiamento

de P em relação a O.

Fig 3-8.  Perfil

b. Determinação no terreno - Dois casos podem se apresentar:
(1) vértice da massa cobridora acessível.
(2) vértice inacessível.

(a) Determinação quando o vértice é acessível - Neste caso, aplica-
se diretamente a fórmula geral do desenfiamento, após medir, no terreno, os
ângulos “ S “ e “ S’ “, e medir  ou avaliar a distância peça - massa (d). (Fig 3-7)

(b) Determinação quando o vértice é inacessível - Quando não for
possível, determinar diretamente S’ (Fig 3-9), será medido o sítio S’ de O, em
relação ao pé da máscara, e será obtido S’ = S” – γ, onde γ = h / (D – d) (fórmula
do milésimo); não sendo possível medir S” no terreno por qualquer motivo,
utilizar-se-á a carta ou a estimativa para se obter as altitudes H e h’ do
observatório O e da máscara M em relação a P: S’ = [H – h’ (m)] / [D – d (km)].

C

m '

o'

p'

P M O

M

0

P
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Fig 3-9.  Vértice inacessível

ARTIGO IV

POSSIBILIDADE DE TIRO

3-9. GENERALIDADES

a. O Cmt Bia, tão logo ocupe posição, determina as possibilidades de tiro
de sua bateria na Z Aç que lhe foi atribuída. Elas ficarão caracterizadas pela
determinação do espaço morto e zonas em ângulos mortos.

b. As possibilidades são calculadas em relação ao CB, independentemente
do limite curto fixado para Z Aç e numa carta precisa, com controle vertical.

c. O trabalho compreende:
(1) determinação do espaço morto;
(2) determinação das áreas em ângulo morto; e
(3) confecção do setor de possibilidade de tiro da Bia.

3-10. DETERMINAÇÃO DO ESPAÇO MORTO

Chama-se curva de alcance mínimo de uma Bia a linha que é obtida, na
carta, quando são unidos os pontos do terreno, em sua Z Aç, aquém dos quais
ela não pode atirar da posição ocupada. O espaço morto é pois, a área
compreendida entre a curva de alcance mínimo e a crista da massa, máscara ou
obstáculo intermediário. É evidente que, para traçar a curva de alcance mínimo de
uma bateria, basta determinar os pontos de alcance mínimo de várias direções e

S''

d

S
P

S
C

C'
S'

h' H

hS''

S' S''m '

M

D

3-8/3-10

O´

O



3-15

C 6-40

depois uni-los com habilidade. O problema de determinação do espaço morto
compreende então três partes:

a. escolha de direções;

b. determinação dos pontos de alcance mínimo; e

c. traçado de curvas.

3-11. ESCOLHA DE DIREÇÕES

Para evitar perda de tempo, só se determinam os pontos críticos da curva,
isto é, aqueles que caracterizam as inflexões desta. De um modo geral, são
direções críticas as que passam:

a. pelas partes mais elevadas da massa (ou obstáculo);

b. pelas partes mais baixas da massa;

c. pelos pontos de forte mudança de declive da crista da massa; e

d. por obstáculos situados além da massa e que sejam atingidos pelas
trajetórias mínimas (pontos 6 e 7 na figura 3-10).

Fig 3-10.  Determinação das direções

3-10/3-11
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3-12. DETERMINAÇÃO DOS PONTOS DE ALCANCE MÍNIMO

a. Para a determinação do ponto de alcance mínimo sobre cada uma das
direções escolhidas, são necessárias as operações adiante enumeradas.

(1) Calcular o ângulo de elevação corresponde à trajetória mínima
naquela direção.

(2) Determinar, na carta, o ponto de incidência.

b. Ângulo de elevação correspondente à trajetória mínima numa direção
dada é aquele correspondente à crista, acrescido da necessária margem de
segurança (pela fórmula da elevação mínima).

c. Entre os processos mais utilizados na determinação do ponto de
incidência na carta, contam-se os adiante especificados:

(1) das tentativas;
(2) das trajetórias cotadas;
(3) do gráfico das trajetórias cotadas.

d. Processo das tentativas
(1) Pela cauda da trajetória - Traçada na carta a direção, marcar sobre

ela, a partir do CB, o alcance correspondente à elevação mínima - o ponto A1 tem
como cota, na trajetória, a do CB, por representar o ponto de queda (Fig 3-11 e
3-12).

(a) Se esse ponto A’1 no terreno (determinando-se a cota por
inspeção na carta) tiver cota superior à do CB, podemos considerar que a
trajetória já encontrou o terreno; se for menor, a trajetória ainda não encontrou
o solo; esse ponto A”1, na trajetória, tem a mesma cota do ponto A’1, no terreno.
Para se determinar uma primeira aproximação do ponto de incidência, é
necessário determinar a cauda da trajetória motivada pelo desnível entre dois
pontos da trajetória (ponto A1, cota do CB e ponto A”1, cota de A’1) (Fig 3-11).
Tem-se, então, (Traj) cota A1 = h = cota do CB (terreno) e (Traj) cota A”1 = h1
= cota de A’1 (terreno). Chamando de U1 a primeira cauda da trajetória, obtém-
se, já com o devido sinal, o seu valor U1 = (h – h1) cotg ω.

(b) Feita a correção no alcance, relativa a U1, obtém-se novo ponto
na carta, A2, que será, no terreno, o ponto A’2 de cota determinada por inspeção
na carta; esse ponto A”2 na trajetória, tem a mesma cota do ponto A’2 no terreno.
Para se determinar nova aproximação do ponto de incidência, é necessário
calcular a cauda da trajetória, motivada pelo desnível entre o último ponto da
trajetória e novo ponto nela determinado (pont A”1, cota de A’1 e ponto A”2, cota
de A’2). Tem-se então: (Traj) cota A”1 = cota A’1 (terreno) = h1 e (Traj) cota A”2
= cota A’2 (terreno) = h2. Chamando-se U2 a nova cauda da trajetória, obtém-se,
já com o devido sinal U2 = (h1 – h2) cotg ω.

3-12
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Fig 3-11.  Processo das tentativas

OBSERVAÇÃO: ω será o ângulo de queda correspondente à elevação
mínima, fornecendo algumas tabelas (105) o valor de 1/ tg ω.

(c) Assim se procede, sucessivamente, até ser obtida uma cauda
nula. Quando isso ocorrer, teremos um mesmo ponto na trajetória e no terreno,
pois suas cotas serão idênticas. A terceira tentativa normalmente já fornece, com
razoável precisão, o ponto de incidência.

EXEMPLO: Obus 105, Cg 5, Elv Min 111, CB = h = 50 m (Fig 3-11).
Alcance correspondente (111) = 2000 m; = cotg ω = 8,4
Cota A1 = h = cota CB = 50 m
Cota A”1  = h1 = cota A’1 = 70 m (inspeção)
U1 = (h – h1) cotg ω; U1 = (50 – 70) x 8,4 = - 168 m
Alcance para A2 = 2000 – 168 = 1832 m
Cota A”1 = h1 = cota A’1 = 70 m
Cota A”2 = h2 = cota A’2 = 60 m (inspeção)
U2 = (h1 – h2)  cotg ω; U2 = (70 – 60) x 8,4 = + 84 m
Alcance para A3 = 1832 + 84 = 1916 m
Cota A”2 = h2 = cota A’2 = 60 m
Cota A”3 = h3 = cota A’3 = 65 m (inspeção)
U3 = (h2 – h3)  cotg ω; U3 = (60 – 65) x 8,4 = -42 m
Alcance para A4 = 1916 – 42 = 1874 m

PONTOS DA TRAJETÓRIA:

A 1   (COTA h)
A'' 1 (COTA h 1)
A'' 2 (COTA h 2)

A'' 1, h 1 A' 1, h 1

A' 2, h 2

A'' 2, h 2

A2 A3 A1. h
U 1

CB. h
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Cota A”3 = h3 = cota A’3 = 65 m
Cota A”4 = h4 = cota A’4 = 62 m (inspeção)
U4 = (h3 – h4) cotg ω; U4 (65 – 62) x 8,4 = + 25 m
Alcance para A5 = 1874 + 25 = 1899 m
Cota A”4 = h4 = cota A’4 = 62 m
Cota A”5 = h5 = cota A’5 = 63 m
U5 = (h4 – h5) cotg ω; U5 = (62 – 63) x 8,4 = - 8m
Alcance para A6 = 1899 – 8 = 1891 m
Cota A”5 = h5 = cota A’5 = 63 m
Cota A”6 = h5 = cota A’5 = 63 m
U6 = 0 (coincidiram a cota da trajetória e do terreno no mesmo ponto -

ponto A’5 do terreno e A”6 da trajetória). O ponto de incidência está a 1891 m do
CB (Fig 3-12).

Fig 3-12.  Processo de cauda da trajetória

(2) Pelo sítio - O processo consiste em se determinar o mesmo ponto na
trajetória e no terreno, situado num mesmo plano de sítio.

(a) Traçada na carta a direção, marcar sobre ela, a partir do CB, o
alcance correspondente à elevação mínima - o ponto A1 na trajetória está sob
um plano de sítio nulo, pois é o ponto de queda (Fig 3-13). Esse ponto A’1 no
terreno está em um plano de sítio S1, onde S1 =  h1 – h (m).

D  (km)

A4

A6
A2 A1

807060
5040
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Fig 3-13. Processo de sítio

(b) O plano de S1 tem um ponto na trajetória A”1. Para se determinar
uma primeira aproximação do ponto de incidência, determina-se o alcance para
a trajetória mínima no plano de sítio S1. Isto é feito obtendo-se o alcance para a
alça, onde Elv Min – S1 = Elv 1. Com esse alcance, obtém-se o ponto A2 que, no
terreno, é A’2, de cota menor que A’1. O ponto A’2 está no plano de sítio S2, onde:

S2 = h2 – h (m)
     D   (km)

(c) O plano de S2 tem um ponto na trajetória A”2. Esse ponto tem sua
projeção   A3   determinada, obtendo-se   a   alça  para  o  ponto  A”2,  onde
Elv 2 = Elv Min - S2.

(d) Prossegue-se no raciocínio até obter dois sítios consecutivos
idênticos. A terceira tentativa fornece, com razoável precisão, o alcance do ponto
de incidência.

EXEMPLO: Idem anterior (Fig 3-14)
Cota A1 = h = 50 metros
Cota A’1 = h1 = 70 metros

S1 = 70 – 50  = + 10"’
2

EIv 1 = 111 – 10 = 101
EIv 1 (101) = 1832 m
Alcance correspondente a A2 = 1832 m
Cota A’2 = 60 m

S2 = 60 – 50 = + 5,5
1,83

ELV Min

A''1

A'1, h 1

A''2
A'2, h2

A2 A3 A1, h

S2S1

CB, h

ELV Min S1

ELV Min S2
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EIv 2 = 111 – 5,5 = 105,5
EIv 2 (105,5) = 1905 m
Alcance correspondente a A3 = 1905 m
Cota A’3 = 64 m

S3 = 64 – 50 = + 7,3
1,91

EIv 3 = 111 – 7,3 = 103,7
EIv 3 (103,7) = 1876 m
Alcance correspondente a A4 = 1876 m
Cota A’4 = 63 m

S4 = 63 – 50 = + 6,9
1,88

EIv 4 = 111 – 6,9 = 104,1
EIv 4 (104,1) = 1882 m
Alcance para A5 = 1882 m

(e) Tendo-se obtido dois sítios consecutivos iguais (7,3 ≈ 6,9 ),
considera-se o ponto de incidência no alcance correspondente às médias dos
alcances referentes às suas alças: 1876 + 1882 = 1879 metros.

2

Fig 3-14.  Processo de sítio

e. As duas modalidades do processo das tentativas não conduzem a
resultados positivos, quando a inclinação do terreno (n) for superior ao ângulo de
queda. A figura 3-15 ilustra o caso. Nestes casos, impõem-se levantar o perfil do
terreno nas vizinhanças de A1 e substituir nele a trajetória por sua tangente no
ponto de queda; torna-se, assim, fácil determinar graficamente o ponto de
incidência (Fig 3-16).

f. Trajetórias cotadas  - O processo das trajetórias cotadas não está
sujeito a essas restrições, por fornecer para o problema uma solução gráfica.
Para isso, constrói-se, numa tira de papel, a projeção horizontal da trajetória,

40 50 60

A2 A4   A3 A1

70

80
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contando-se algumas dezenas de metros acima e abaixo do ponto de queda;
comparam-se,  a seguir, as cotas da trajetória com as cotas do terreno aquém e
além do ponto de queda, assinalando o ponto em que elas coincidirem, que será
o ponto de incidência.

Fig 3-15. Determinação impossível pelas tentativas

EXEMPLO: Obus 105 mm M101 carga 7; cota da bateria: 80 metros;
elevação mínima: 54'’’; alcance correspondente à elevação mínima: 2.000 metros;
ângulo de queda 67'’’; cota do ponto A1 33 metros. Distância horizontal correspon-
dente a 10 metros de diferença de nível entre dois pontos da trajetória: U = 10 /
0,067 = 149 metros. Graduada a tira de papel em dezenas de metros na escala
utilizada e postos em coincidência sobre a carta os pontos de queda, assinala-
se por comparação o ponto de incidência (Fig 3-17).

g. Gráfico das trajetórias cotadas - O gráfico das trajetórias cotadas pode
ser utilizado para qualquer material, projetil ou carga, pois tem como argumento
o ângulo de queda. Construído na escala da carta que se vai utilizar, permite cotar
a cauda da trajetória e determinar, assim, o  ponto de incidência (Fig 3-18).

A' 2

A'' 1

A 2

A'' 2

A

A'
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Fig 3-16. Determinação do ponto de incidência

3-13. TRAÇADO DA CURVA

a. Determinados os pontos de alcance mínimo, nas direções escolhidas,
é necessário uni-los de modo que a curva se aproxime o mais possível da
realidade. É evidente que a linha quebrada que une os pontos determinados se
afasta do real.

b. Para traçar a curva, é necessário não esquecer que:
(1) à proporção que a massa se eleva ou o terreno na região dos pontos

de incidência se abaixa, o ponto de alcance mínimo se afasta;
(2) à proporção que a massa se abaixa ou o terreno na região dos

pontos de incidência se eleva, o ponto de alcance mínimo se aproxima.

20
30 40 50 60

70

PONTO
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INCIDÊNCIA PONTO
 DE

 QUEDA

W
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Fig 3-17. Trajetórias cotadas

3-14. DETERMINAÇÃO DOS ÂNGULOS MORTOS

a. Para se saber se o obstáculo causará ângulos mortos, bastará verificar
se a vertente oposta proporciona ângulos de incidência positivos  com relação
a uma dada trajetória . No ângulo de incidência I = C – s + n, onde C, praticamente,
pode ser tomado pelo ângulo de queda ω;  n será sempre negativo, logo para I ser
positivo, ω - s deverá ter valor positivo superior ao valor de n. Assim sendo, não
haverá ângulo morto; caso contrário, deverá ser determinado, considerando-se o
que se segue:

(1) como o obstáculo se encontra na parte final da trajetória pouco
sujeita às causas pertubadoras além da crista, a elevação mínima poderá ser
determinada pela soma t + s;

(2) se o obstáculo estiver ocupado por tropas amigas, determina-se a
curva de alcance mínimo, baseada na elevação mínima normalmente calculada
com os fatores de segurança, considerando-se, ainda, vegetação ou edificações
porventura existentes no obstáculo.

b. Um modo prático e simples de poder, a priori, saber da possibilidade ou
não da existência de área em ângulo morto, é o que se segue:

(1) determina-se a inclinação (n) da vertente oposta do obstáculo;
(2) determina-se o ângulo de queda (ω) da trajetória rasante à crista do

obstáculo;
(3) se n < ω, há espaço morto;
(4) se n > ω, não há espaço morto.

COTA
DA
PEÇA

PONTO
DE
QUEDA

PONTO
 DE
INCIDÊNCIA

PROJEÇÃO          HORIZONTAL        DA             TRAJETÓRIA

10 20 30 40 50 60
70

110 100 90 80 70 60 50 40 DT

3-13/3-14



C 6-40

3-24

Fig 3-18. Gráfico das tangentes cotadas - fora da escala

GRÁFICO DAS TANGENTES
COTADAS

ESCALA: 1 / 25000
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c. Quando se tem necessidade de se saber se um ponto (P) atrás de um
obstáculo pode ser batido e ainda não foram determinadas as áreas em ângulos
mortos, é suficiente determinar o sítio desse ponto em relação à crista do
obstáculo e comparar seu valor com o ângulo de queda da trajetória rasante à
crista. Se este for maior, o ponto poderá ser batido (Fig 3-19):

(1) S < w, P poderá ser batido.
(2) S > w, P não poderá ser batido.

d. Ao se considerar um obstáculo na Z Aç, faz-se o estudo em relação à
carga mais fraca, considerando-o como massa na determinação das áreas em
ângulos mortos. É escolhida a carga mais fraca por oferecer melhores possibili-
dades.

e. A delimitação da área em ângulo morto é feita por processo idêntico ao
já visto.

Fig 3-19. Possibilidade de se bater um ponto além de um obstáculo

3-15. SETOR DE POSSIBILIDADE DE TIRO DA BATERIA

a. Determinados o espaço morto e zonas em ângulos mortos, o comandan-
te da bateria constrói o setor de possibilidade de tiro da bateria em um calco (Fig
3-20) que, além das indicações normais, contém as adiante especificadas.

(1) Centro da bateria.
(2) Limites laterais do campo de tiro horizontal, definidos por lançamen-

tos (derivas), dentro dos quais as peças podem atirar sem novo conteiramento.
(3) Alcance mínimo definido pela curva de alcance mínimo na carga

mais fraca.
(4) Alcance máximo do material ou limite longo da Z Aç.
(5) Espaço morto e ângulo mortos.

3-14/3-15
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Fig 3-20. Setor de possibilidade de tiro da bateria

b. Esse calco, tão logo o tempo permita, deve ser enviado à C Tir do Gp.

c. Confecção do calco
(1) Para os materiais que atiram com carga única, o problema torna-se

simples, uma vez que todos os espaços mortos serão determinados para esta
carga.

(2) Para os materiais quer atiram com vários cargas deve-se, em
princípio, confeccionar setores para cada carga e tipo de projétil. É evidente que
tal procedimento exige que se disponha de muito tempo. Em situação normal,
pode-se confeccionar um calco de possibilidades por tipo de projétil, desde que
se considere o alcance útil de cada carga. Neste caso, se procede da forma que
se segue:

(a) traçar, na carta, os limites direito e esquerdo do campo de tiro
horizontal;

(b) entre estes limites, traçar arcos cujos raios sejam iguais ao
alcance útil das cargas utilizadas;

(c) dentro de cada faixa do setor, determinar os espaços e ângulos
mortos para as cargas respectivas;

(d) determinar os ângulos mortos para o tiro vertical, traçando novos
arcos que enquadrem as faixas de emprego das cargas. Distinguir esses ângulos
mortos com as iniciais TV.

3-16. CONSIDERAÇÕES FINAIS

a. Alguns materiais oferecem espaços mortos devido às limitações mecâ-
nicas de depressão e elevação do tubo.

b. As espoletas VT requerem um alcance mínimo de armar, aquém do qual
não funcionam.
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c. As espoletas de tempo são restritas ao mínimo e máximo funcionamento
eficiente do mecanismo.

d. Os limites adicionais, devidos a estas considerações, podem ser cons-
truídos, mas os provenientes de espoletas são muitas vezes indetermináveis em
face dos fatores de variação da posição, material e munição.

3-16
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CAPÍTULO 4

TRABALHO GERAL DA CENTRAL DE TIRO

ARTIGO I

CENTRAL DE TIRO

4-1. DEFINIÇÃO

A central de tiro de grupo é um órgão do PC, fazendo parte da Linha de
Fogo no caso da central de tiro de bateria. Constitui-se de pessoal e equipamento
de tiro e comunicações necessárias para que o comando exerça o controle e a
direção do tiro. A C Tir transforma as informações sobre alvos, as missões de
tiro impostas pelo escalão superior e os pedidos de tiro em comandos de tiro para
as peças.

4-2. ORGANIZAÇÃO

A organização de uma C Tir em combate deve ser tal que a divisão de
trabalho permita processar, rápida e precisamente, missões de tiro durante as
24 horas do dia. Os quadros de organização prescrevem o pessoal e equipamen-
tos necessários ao seu funcionamento. Normalmente, é constituída da forma
que se segue.

a. Pessoal
(1) Central de Tiro do Grupo.

(a) S3 e Adj S3.
(b) Controlador horizontal (CH).
(c) Controlador vertical (CV).
(d) Chefe dos calculadores (CC).
(e) Calculadores das baterias (C1, C2 e C3).
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(2) Central de Tiro de Bateria.
(a) CLF
(b) Auxiliar de Operações
(c) Operador de prancheta
(d) Calculador

b. Disposição no terreno
(1) A C Tir do grupo, como parte integrante do PC, é localizada nesta

área. No local, o S3 (Adj S3) distribui o pessoal pelo terreno, atendendo às
melhores condições de segurança, mas observando, quando possível, a dispo-
sição da Fig 4-1.

(2) A C Tir de bateria situa-se nas imediações da LF.

4-3. CHEFIA

a. O S3 (Oficial de Operações) é o assessor direto do comandante do grupo
e é o encarregado de controlar o tiro, através da supervisão do trabalho da central
de tiro do grupo. É ele quem decide o atendimento aos pedidos de tiro, após estes
serem recebidos e terem os alvos locados na prancheta da C Tir/Gp. Esta decisão
é manifestada pela sua Ordem de Tiro (Ordem do S3).

b. O Adj S3 deve ser capaz de assumir todas as funções do S3, quando
necessário.

c. O CLF passa a ter os mesmos encargos do S3 quando a sua bateria atua
independente ou quando é distribuída, pelo S3, uma missão à sua C Tir/Bia. Em
princípio, o CLF, quando assume a direção de tiro, deve atribuir os encargos de
comando das peças ao Aux CLF.

4-4. PRINCÍPIOS DE OPERAÇÃO

a. Processamento das missões
(1) Quando o grupo está centralizado, os elementos de tiro são

normalmente processados na C Tir Gp, a menos que ela esteja impedida de
operar. Neste caso, serão processados na C Tir Bia, que poderá, em situações
especiais, ser reforçada com elementos capacitados, a fim de facilitar o
cumprimento da missão. Quando houver acúmulo de missões na C Tir Gp (mais
de 2) e o alvo puder ser batido por uma bateria, o S3 poderá, ainda, entregar uma
uma missão à C Tir Bia.

(2) No entanto, as missões a seguir, mesmo que requeiram uma só
bateria, deverão ser processadas na C Tir do grupo:

(a) missões notáveis, tais como determinação de correções;
(b) missões difíceis, tais como iluminativas;
(c) missões contra alvos de forma e tamanho irregulares e incomuns.

b. Normas gerais de operação - A precisão, flexibilidade e rapidez no
processamento de uma ou várias missões dependem dos fatores adiante
especificados.

4-2/4-4
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(1) Precisão e rapidez no preparo dos elementos de tiro e na sua
verificação, conseqüentes de:

(a) adoção de uma técnica e procedimento padrões;
(b) judicioso emprego dos meios mecânicos e gráficos na determi-

nação de elementos (réguas de tiro, pranchetas de tiro, etc); e
(c) eficiente divisão do trabalho, executado em grupo numa seqüên-

cia determinada, a fim de evitar erros e economizar tempo.

Fig 4-1. A C Tir Gp no terreno

(2) Precisão e rapidez na transmissão dos comandos às baterias de tiro,
conseqüentes de:

(a) completo conhecimento do sistema de comunicações e proce-
dimento no seu emprego por todo o pessoal de direção de tiro;

(b) estabelecimento de uma NGA de comunicações e acatamento
à disciplina das comunicações.

4-5. POSSIBILIDADES

O emprego da C Tir/Gp permite realizar qualquer tipo de tiro com até três
baterias. Além disso, a C Tir/Gp pode acionar um grupo ou outros mais que lhe
estejam reforçando os fogos, atribuindo-lhes missões a cumprir.
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ARTIGO II

EQUIPAMENTOS INFORMATIZADOS

4-6. DEFINIÇÃO

São meios computadorizados utilizados para a solução balística e geomé-
trica dos materiais de Art, operando na direção de tiro de forma integrada (desde
o observador até a peça) e com rapidez.

4-7. FINALIDADE

a. Execução dos trabalhos de direção de tiro com maior rapidez e precisão; e

b. Possibilitar a execução do tiro predito.

ARTIGO III

PRANCHETA DE TIRO

4-8. DEFINIÇÃO

A prancheta de tiro é um documento que contém a posição relativa,
planimétrica e altimétrica, de todos os dados necessários ao preparo dos
elementos de tiro.

4-9. FINALIDADE

A prancheta de tiro é utilizada para se determinar os elementos ditos de
prancheta (alcance, deriva e desnível) que são transformados em comandos de
tiro para apontar as peças. A precisão da prancheta de tiro deve ser verificada,
pelo tiro, na primeira oportunidade, respeitadas as condições de segurança.

4-10. CONSTITUIÇÃO

a. Na C Tir do grupo existem duas pranchetas de tiro, mantidas pelos
chamados operadores de prancheta (CH e CV). O S3, quando julgar necessário,
pode determinar, ainda, a construção de uma terceira prancheta (prancheta do
S3).

b. Adiante constam os pormenores a elas relativos.
(1) Prancheta do S3 - É uma carta onde constam as possibilidades de

tiro, LSAA, Lim C Seg, posições de bateria, alvos auxiliares, etc.
(2) Prancheta de controle horizontal - É mantida pelo CH, normalmente,

em papel quadriculado. Nela constam as posições de bateria, alvos auxiliares,
observatórios levantados, barragens e alvos.

4-6/4-10
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(3) Prancheta de controle vertical
(a) O CV mantém uma prancheta (se possível, na carta) que é

utilizada na determinação de altitudes e elementos de relocação corrigidos. Nela
devem constar todas as locações especificadas para a prancheta de controle
horizontal.

(b) O CV mantém ainda um calco de situação (com o Lim C Seg,
localização das tropas amigas e itinerários de patrulhas, atuais e previstos), um
calco de possibilidades de tiro e um de partes vistas e ocultas.

(4) Registro de pontos levantados topograficamente - Por conveniên-
cia, nas pranchetas do CH e CV, deve haver uma folha anexa com a relação das
coordenadas dos CB, todos os pontos críticos locados, lançamentos das DR nos
quais as baterias foram apontadas, ângulos de vigilância e lançamentos de
referência dos PO levantados.

c. Pranchetas de tiro de Bia - Além das pranchetas citadas anteriormen-
te, cada C Tir de Bia mantém uma ou duas pranchetas semelhantes (o número
é a critério do Cmt Bia). Se for só uma, deverá ser dada preferência a uma carta.

4-11. DOCUMENTOS UTILIZADOS

A prancheta de tiro pode ser construída numa folha de papel quadriculado,
carta topográfica ou fotocarta.

a. Papel quadriculado - É uma folha de papel ou plástico (acetato) na qual
linhas horizontais e verticais espaçadas igualmente, chamadas quadrículas,
estão impressas. Os intervalos entre estas quadrículas criam quadrados de mil
metros na escala 1/25000. Esta escala determina a melhor relação entre
precisão e conveniência, sendo a escala padrão em que os equipamentos de
locação estão graduados. As coordenadas de todos os pontos locados no papel
quadriculado podem ser determinadas tanto pela topografia, por inspeção na
carta topográfica ou pelo tiro. O papel quadriculado é numerado para corresponder
com a área da carta da Z Aç da força apoiada. O S3 assinala o canto de
quadrícula e a direção do eixo maior (N-S ou L-O). As linhas das quadrícula mais
à direita e mais alta não são numeradas porque informações não são determi-
nadas a partir destas linhas. Quando a precisão ou escala de uma carta ou
fotografia aérea impedem seu uso como prancheta de tiro, ou quando cobrem
apenas uma parte da região em que se opera, o papel quadriculado
freqüentemente é suplementado por aqueles documentos.

b. Carta topográfica - Uma carta topográfica é uma carta baseada em um
levantamento cuidadoso do terreno, suplementada com detalhes obtidos pela
fotogrametria. Será tão precisa quanto foi o levantamento para sua confecção.
As cartas baseadas em levantamentos precisos requerem uma mínima quan-
tidade de levantamento adicional. Tais cartas fornecem controles horizontal e
vertical, bem como direções, podendo ser utilizadas como base no levantamento
de artilharia de campanha. Se a carta não se baseia em levantamentos precisos
e adequados, será utilizada somente na obtenção de localizações aproximadas
e controle vertical, a fim de suplementar a prancheta de tiro no papel quadricu-
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lado. As cartas topográficas  normalmente  empregadas  são  as de escala de
1/25000.

c. Fotocarta - Uma fotocarta é a reprodução de uma fotografia aérea ou
mosaico, na qual foram impressos linhas de quadriculado, dados marginais e
nomes de regiões. Toda fotocarta deve ser considerada suspeita até que sua
precisão tenha sido verificada. Nos mosaicos comumente se incluem erros, face
à inclinação da câmara, distorção devida ao relevo e reunião deficiente das fotos.
Não se podendo localizar pontos por inspeção na fotocarta, deve-se previamen-
te determinar a escala, a fim de locá-los pelo levantamento. Normalmente,
apenas por estimativa, pode-se estabelecer controle vertical. A determinação da
escala de controle vertical das fotocartas está contida no manual C 21-26 -
LEITURAS DE CARTAS E FOTOGRAFIAS AÉREAS. Algumas fotocartas
possuem elevações com altitudes indicadas, sendo, contudo, a interpolação
difícil e imprecisa.

4-12. TIPOS

As pranchetas de tiro podem ser classificadas em:

a. prancheta de tiro precisa (PTP);

b. prancheta de tiro sumária (PTS); e

c. prancheta de tiro de emergência (PTE).

4-13. PRANCHETA DE TIRO PRECISA

a. A PTP é uma prancheta na qual as localizações de todos os pontos
notáveis (centros de bateria, alvos auxiliares, postos de observação e pontos de
controle de fotografias) são determinadas pelo levantamento topográfico reali-
zado por sistema de posicionamento automatizado (GPS, PADS, MAPS, etc.),
inspeção na carta (1:25000 ou maior), processos clássicos (caminhamento,
triangulação, interseção) ou combinação destes, admitindo-se a tolerância
máxima (precisão) menor ou igual a 20 m de erro circular no posicionamento,
menor ou igual a 2”’ na direção e menor ou igual a 10 m na altura.

b. A PTP permite, em condições satisfatórias, a centralização do tiro.

c. Todos os pontos locados na prancheta são corretamente interligados e,
em princípio, devem pertencer à trama da carta (caso exista e se preste a ser
utilizada). Com este procedimento, os pontos notáveis e alvos localizados pelo
levantamento estarão corretamente interligados a alvos localizados por inspe-
ção na carta. Quando o escalão superior não estabelece controle baseado em
elementos que originaram o levantamento da carta, este é iniciado com coorde-
nadas convencionais, de modo a interligar todos os pontos levantados pela
topografia. Futuramente, se possível, entrarão na trama da carta.

4-11/4-13
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4-14. PRANCHETA DE TIRO SUMÁRIA

a. É considerada quando o levantamento topográfico não está dentro da
precisão prescrita para a PTP. Neste caso a imprecisão dificulta a centralização
do tiro. A fim de possibilitar esta centralização, sem realizar outro levantamento
topográfico, emprega-se a técnica da centralização do tiro pelo fogo que será
estudada em capítulo à parte.

b. Tal prancheta serve apenas como expediente temporário face às
limitações de tempo para a abertura de fogo. Tão logo as operações de
levantamento se completem ou adquiram precisão aceitável, obtém-se a PTP
que passará então a ser utilizada.

4-15. PRANCHETA DE TIRO DE EMERGÊNCIA

É a prancheta organizada por uma bateria para o caso de situações de
grande movimento, ausência de cartas, de equipamentos de posicionamento
automatizados e de outros equipamentos topográficos. A posição relativa
bateria-alvo é levantada pelo tiro, partindo-se de dados aproximados, com a
peça apontada, na medida do possível, para o centro da Z Aç da tropa apoiada.
Esta prancheta não permite a centralização do tiro do Grupo, constituindo-se em
mais uma maneira prática de uma bateria solucionar, por períodos limitados, as
necessidades imediatas ou inopinadas de apoio de fogo.

4-16. DEFINIÇÃO DA PRANCHETA

a. O tipo de prancheta é definido pela precisão alcançada no levantamento
topográfico. Caberá ao adjunto do S2 a responsabilidade de verificar a precisão
dos dados topográficos e de informar ao Cmt Gp o tipo de prancheta obtido.

b. Tempo para confecção das pranchetas - Os tempos gastos na prepa-
ração das pranchetas são estipulados em função dos trabalhos topográficos e
ainda exigem cerca de 30 minutos para a confecção da prancheta propriamente
dita. Fatores como terreno, material, pessoal, inimigo, condições meteorológicas,
etc, influem no tempo para confecção das pranchetas.

ARTIGO IV

LOCAÇÃO DE PONTOS

4-17. GENERALIDADES

A determinação dos elementos de tiro na prancheta é feita por meios
gráficos. Em conseqüência, tudo deve ser feito para assegurar a precisão na
locação dos pontos que darão origem a esses elementos bem como, na
utilização do equipamento necessário à sua produção.

4-14/4-17
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4-18. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

A construção e o uso de uma prancheta de tiro requerem a utilização de
equipamento especial. A precisão com ele obtida depende tanto do cuidado do
operador como da precisão do equipamento.

a. Lapiseira 0,5 mm - Usada para numerar, inscrever as indicações de
pontos e para traçar todas as linhas na prancheta de tiro.

b. Alfinetes - São alfinetes curtos utilizados para marcar posições de
bateria, radar e observatórios. Nunca devem ser utilizados na parte referente à
área de alvos de uma prancheta de tiro.

c. Agulhas - São agulhas compridas e bem finas utilizadas na locação de
pontos e marcação dos alvos. Não se deve utilizar outro tipo de locação.

d. Régua de escala - É utilizada para medir distância, locação e determi-
nação de coordenadas para pontos notáveis, tais como CB, P Rdr, PO e AA, que
devem ser locados com muita precisão. Sempre que se obtém coordenadas por
meio de cálculo topográfico, deve-se utilizar a régua de escala na locação.
Normalmente, é graduada em metros, em diversas escalas. A régua de escala
é o instrumento mais preciso de medida de distância na C Tir, devendo ser usada
como padrão de precisão relativo aos demais instrumentos medidores de
distâncias.

e. Esquadro de locação - É um esquadro graduado em escala, utilizado
para locação e determinação de coordenadas de alvos (que não sejam os
auxiliares) e coordenadas determinadas por levantamentos calculados. É gra-
duado em metros, nas escalas de 1/25000 e 1/50000.

f. Transferidor - É um instrumento de medida de ângulos graduado de 10
em 10 milésimos e apresenta as centenas de milésimos numeradas em ambos
os sentidos. Na medida de ângulos utiliza-se a linha, conectando as graduações
0 e 3200"’. Sendo o intrumento mais preciso de medida de ângulo da C Tir, é o
elemento padrão em relação aos demais.

g. Transferidor de derivas e alcances (TDA) - É um instrumento
destinado a medir distâncias e ângulos. Possui 3 (três) ou mais escalas em
milésimos, representando segmentos de 500 milésimos de um transferidor. É
dividido de 5 (cinco) em 5 (cinco) milésimos com cada 50 milésimos numerados
e cada 100 milésimos indicados por uma linha longa. Sempre que possível,
deve-se utilizar a escala mais afastada do vértice para melhor precisão nas
leituras. Em cada bordo do TDA existe uma escala de alcances graduada em
metros. Existe também um TDA apresentando um setor angular de 1000
milésimos.

h. Transferidor de locação (T Loc) - É um artifício que permite converter
pela locação, as localizações do alvo e correções do observador (em relação à
LO) em localizações do alvo e correções com relação à linha bateria-alvo. Cada
prancheta de tiro no grupo trabalha com um T Loc. É um gráfico impresso em
papel calco que consta essencialmente de:
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(1) uma coroa externa graduada no sentido anti-horário, de 0 a 6400"’,
dividida em dezenas de milésimos e com as centenas numeradas;

(2) um quadriculado interior hectométrico na escala da prancheta. A
origem do quadriculado é o centro que coincide com a interseção das linhas 0-
32 e 16-48, marcadas, respectivamente, com ALO-ENC e DR-ES para indicar
o sentido das correções em alcance e direção, enviadas pelo observador;

(3) uma seta no sentido ENC-ALO representando na prancheta a
direção da LO.

4-19. INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO

O equipamento deve sempre ser verificado antes de sua utilização.

a. Transferidor de derivas e alcances (TDA)
(1) A graduação de alcance deve ser verificada com uma régua de

escala;
(2) A graduação em milésimos deve ser verificada com um transferidor

grande; o erro não deve exceder a 2 (dois) milésimos.

b. Esquadro de locação - Verificar as graduações com a régua de escala.

c. Se os equipamentos forem imprecisos, devem ser substituídos. Peque-
nos erros podem ser corrigidos ou, durante curto espaço de tempo, compensados
por meio de um fator de correção.

4-20. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DE PONTOS

a. São símbolos usados para marcar as localizações de baterias, radar,
postos de observação, alvos auxiliares e concentrações (alvos). A representa-
ção gráfica do ponto é construída iniciando-se aproximadamente a 50 metros da
agulha de locação e terminando a 150 metros (Esc 1/25.000). Quando há
possibilidade de confusão com o quadriculado da prancheta ou coincide com
este, devem ser traçadas em ângulo de 45º com a direção ao quadriculado (Fig
4-3).

b. As representações gráficas dos pontos relativas a alvos localizados
pelo levantamento são traçadas em preto; quando pela restituição de fotografias
aéreas, em azul, e quando pela ajustagem do tiro (alvos relocados), em
vermelho.

c. No primeiro quadrante coloca-se a identificação do ponto em cores
apropriadas - vermelha a 1ª Bia (CB1), preto a 2ª Bia (CB2), azul a 3ª Bia (CB3),
verde a P Rdr e, preta, também, para os demais pontos.

d. No segundo quadrante, em preto, e, somente para as concentrações
batidas, coloca-se o tipo de espoleta usada na eficácia.

e. No terceiro quadrante, em preto, é colocada a altitude do ponto.
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f. No quarto quadrante, coloca-se TV (tiro vertical) e a carga (optativamente)
quando um alvo é batido com essa trajetória. Quando se utiliza tiro mergulhante,
o quadrante fica em branco.

g. As identificações utilizadas são as adiante especificadas.
(1) Baterias: designação-CB; exemplo: CB1 (Vm).
(2) Posição de radar: designação-símbolo regulamentar.
(3) Posto de observação de grupo: designação PO seguida do número;

Exemplo: PO 11.
(4) Alvos auxiliares: ponto de vigilância (PV); demais alvos auxiliares:

designação AA, seguida do número (NGA); exemplo: AA1.
(5) Concentrações (alvos): prefixo e número (NGA); exemplo: AB 215,

AA 430.

4-21. LOCAÇÃO DE UM PONTO POR COORDENADAS PELA RÉGUA DE
ESCALA

a. Quadriculado normal é aquele que está impresso na escala exata da
régua. Para locar um ponto em um quadriculado normal cujas coordenadas são
(62419-38749)  coloca-se  o zero da régua sobre o meridiano 62 e a graduação
1000 metros sobre o 63. Mantendo a escala a cerca de uma quadrícula acima da
localização aproximada do ponto (canto inferior esquerdo do ponto 62-38), marca-
se com uma agulha, 419 metros (∆E). Coloca-se a régua a cerca de uma
quadrícula abaixo da localização do ponto e repete-se a operação. Com uma
lapiseira 0,5 mm, ligam-se os dois pontos (linha de leve e fina). Da mesma
maneira procede-se com a linha Este-Oeste (paralelo). A interseção das duas
linhas é o ponto desejado, marcado então com a indicação de ponto por meio da
lapiseira.
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Fig 4-2. Representação gráfica de pontos
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b. Às vezes, devido ao processo precário de impressão ou à influência da
atmosfera no tamanho do papel, os quadriculados são irregulares. Sendo
menores que o normal (1 km), procede-se como em a., inclinando-se a escala
de modo que o zero fique sobre um meridiano (paralelo) e a graduação 1000 no
outro meridiano (paralelo). O ponto será, então, locado em sua verdadeira
relação ao quadriculado, pois as diferentes centenas, dezenas e unidades do
eixo horizontal, expressam partes proporcionais da distância entre os paralelos
(meridianos).

c. Sendo as linhas do quadriculado mais distantes que o normal, determina-
se essa diferença. Ao ∆E (∆N), adiciona-se a parte proporcional da diferença. Por
exemplo, a distância do quadriculado sendo 1020 m, a diferença será de 20 m.
Para um ∆E de 400 m a parte proporcional será 400/1000 x 20 ou 8 metros. Para
se locar, o ∆E será, pois, de 408 metros.

d. Idêntico resultado pode ser obtido inclinando-se a régua de modo que o
zero coincida com um meridiano (paralelo) e a graduação 2000 com o meridiano
(paralelo) seguinte. A quantidade de metros do ∆E (∆N) deve ser duplicada e então
locada na escala inclinada.

4-22. MEDIDA DE COORDENADAS DE UM PONTO USANDO A RÉGUA DE
ESCALA

As coordenadas são medidas da mesma maneira como são locadas,
tendo-se entretanto, o ∆E (∆N) diretamente entre o ponto e o meridiano
(paralelo). Adicionadas as coordenadas do canto de quadrícula inferior esquer-
do, obtém-se as coordenadas do ponto. O quadriculado sendo irregular, proce-
de-se como no parágrafo 4-21.

4-23. USO DO ESQUADRO DE LOCAÇÃO

a. Utiliza-se o esquadro de locação para locar alvos, quando concentra-
ções rápidas devem ser desencadeadas em alvos inopinados. Para locar,
primeiramente determina-se a quadrícula em que cairá o ponto. Com a escala
horizontal em coincidência com o paralelo desloca-se o esquadro (ao longo do
paralelo) até que a distância (∆E) a ser locada seja indicada no meridiano.
Mantendo o esquadro, lê-se com uma agulha a distância ∆N na escala vertical
e indica-se o ponto. Quando se loca com o esquadro, deve-se sempre ter um
braço da escala sobre o paralelo apontado para W e o outro para o N. Convém
cobrir a escala que não se está utilizando para evitar enganos.

b. Para medir as coordenadas de um ponto determina-se primeiramente
as coordenadas do canto de quadrícula inferior esquerdo. Com o esquadro
nesse canto de quadrícula, desliza-se para a direita, mantendo a escala
horizontal em coincidência com o paralelo, até que o ponto seja alcançado pela
escala vertical. As distâncias (∆E e ∆N) obtidas pela leitura são adicionadas às
coordenadas do canto de quadrícula, fornecendo as coordenadas do ponto.
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4-24. MEDIDA E LOCAÇÃO DE ÂNGULO COM UM TRANSFERIDOR

Para medir e locar precisamente um ângulo, o centro do transferidor deve
estar exatamente sobre o seu vértice e a base do transferidor sobre um lado do
ângulo. Para maior precisão, convém medir o ângulo com ambos os lados e
tomar a média.

a. Para medir um lançamento, pode-se orientar o transferidor de 3200”’ de
dois modos:

(1) No primeiro, orienta-se o transferidor em relação a um meridiano. O
lançamento de uma linha é medido utilizando-se como vértice, a interseção da
linha com o meridiano. Coloca-se o transferidor de modo que os ângulos no
sentido direto do meridiano para a linha possam ser lidos. Se o meio círculo está
à esquerda do meridiano, o lançamento é o valor do ângulo na escala externa
mais 3200"’. Se o arco de círculo está à direita do meridiano, o lançamento é lido
diretamente na escala externa.

(2) Pode-se medir um lançamento orientando-se o transferidor por um
paralelo e, utilizando-se a interseção da linha com o paralelo, coloca-se o centro
do transferidor sobre a interseção, e a graduação 1600"’ sobre o paralelo.
Determina-se assim o lançamento da linha como em "1". Sendo o lançamento
superior a 3200"’, deve-se determinar a relação entre a leitura e 3200 (ou 6400)
como em (1).

b. Para se traçar uma determinada linha, por seu lançamento em um ponto,
deve-se colocar o centro do transferidor exatamente sobre o ponto e a sua base
mais ou menos paralela a um meridiano (paralelo), girar o transferidor em volta do
ponto, até que um meridiano (paralelo) esteja com a mesma graduação do arco
em ambos os lados do meio círculo, ficando assim a base do instrumento paralela
ao meridiano (paralelo). Traça-se a linha conforme o lançamento (ou contra
lançamento) marcando-se a leitura com uma agulha junto ao arco e unindo-se esta
marca ao ponto de origem. Se a base do transferidor for utilizada sempre paralela
a um meridiano, o lançamento da direção é determinado como no item (1),
subparágrafo a., deste parágrafo.

4-25. MEDIÇÃO E LOCAÇÃO DE DISTÂNCIAS COM A RÉGUA DE ESCALA

Para se determinar precisamente a distância entre dois pontos locados na
prancheta, utiliza-se a régua de escala. Para evitar erros convém, por meio de
uma fita ou outro meio, deixar apenas indicada na régua a escala a ser usada.

a. Traçada na prancheta uma linha de determinada direção, a distância
deve ser marcada com a régua.

b. Para se ter exatamente locada na prancheta uma linha de direção e
comprimento conhecidos, é necessário locá-la pelas coordenadas de seus
extremos. Às vezes, face ao pequeno comprimento, que não daria precisão,
convém determinar os ∆E e ∆N dos dois pontos, multiplicá-los por um mesmo
número (resultando em Eo e No no exemplo a seguir) e então adicioná-los às

4-24/4-25



C 6-40

4-14

coordenadas de um dos pontos. Obtém-se assim as coordenadas de um terceiro
ponto na mesma direção de lançamento que os outros dois.

EXEMPLO: A (62475-37694) - B (62843-37943). Deseja-se locar a linha AB;
estando os pontos A e B muitos próximos, procede-se da forma que se segue:

Eo = 10 x 368 = 3680
No = 10 x 249 = 2490

Locam-se então os pontos A e C que unidos determinam a direção do
lançamento (AB), e permitem ter mais precisamente a linha AB na prancheta.

4-26. MEDIÇÃO E LOCAÇÃO POR MEIO DO TDA

Quando diversos ângulos e distâncias devam ser locados ou medidos
utilizando-se um ponto e uma direção, o procedimento é facilitado pelo emprego
do TDA. A precisão obtida na medida e locação não será a mesma que a
conseguida com transferidor e a régua de escala. Entretanto, é de precisão
suficiente para as finalidades de locação por coordenadas polares de alvos em
relação aos observatórios e radar; relocação de alvos; estabelecimento de
índices na prancheta. Para se medir e locar ângulos e distâncias com o TDA,
procede-se da forma adiante especificada.

a. Suponham-se três pontos A, B e C locados na prancheta (Fig 4-3).
Deseja-se medir a distância de A a C e o ângulo entre as linhas AB e AC.

(1) Com o vértice do TDA em A e um bordo passando em B, traça-se
com uma lapiseira 0,5 mm uma linha fina ao longo do bordo na altura da escala
de milésimos mais afastada, por ser esta mais precisa.

(2) Por meio de outra agulha encostada no bordo, desloca-se o TDA e
prolonga-se a linha, de modo a ficar parte coberta e parte não, quando o TDA
estiver com o vértice em A.

(3) Com uma agulha marca-se o ponto C, encostando o bordo esquerdo
do TDA na agulha.

(4) Lê-se a distância no bordo (8100 m) e o ângulo no lado esquerdo da
linha fina que marca o índice (250"’).

b. Suponham-se os pontos A e B locados na prancheta. Deseja-se locar o
ponto C à esquerda da linha AB, 250"’ e a uma distância de 8.100 m de A.

(1) Traça-se, primeiramente, ao longo da direção AB o índice (letra a).
Com o TDA , vértice em A, desloca-se o aparelho até que o índice marque a
graduação 250 à direita do bordo esquerdo.

(2) Nessa posição, à distância de 8100 m no bordo esquerdo, loca-se o
ponto C com uma agulha.
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4-27. LOCAÇÃO E MEDIDA DE ÂNGULOS COM O TRANSFERIDOR DE
LOCAÇÃO

a. Colocação do T Loc - O centro do T Loc é colocado em qualquer ponto
da área de alvos (de preferência na região central da área de alvos), PV (CZA)
ou canto de quadrícula. Sendo centrado em um ponto que não o alvo, é
necessário que este fique sob o T Loc. Caso as correções subseqüentes caiam
fora do T Loc, é necessário escolher nova posição onde centrá-lo e reorientá-lo,
como inicialmente.

b. Orientação do T Loc - O operador de prancheta constrói um índice de
modo a indicar o Norte (lançamento zero) em relação a um determinado ponto
onde será centrado o T Loc. Isso é feito colocando-se o T Loc no ponto e girando-
o até que a graduação zero fique para o N da prancheta e o quadriculado de
ambos se torne paralelo. Em seguida, traça-se diante da graduação zero um
índice de 2 cm de comprimento, de modo que 1/4 fique coberto pela coroa
graduada. Este índice é marcado com um N. Ao receber o lançamento observa-
dor-alvo, gira-se o T Loc de modo que a graduação correspondente ao lança-
mento fique diante do índice N. Com isso, o T Loc fica orientado, isto é, a linha
0-32 (Seta) e todas as suas paralelas ficam com o lançamento da LO. Fixa -se
então o T Loc com uma segunda agulha ou fita adesiva (Fig 4-4).

c. Locação de pontos - Estando o T Loc orientado, para se locar um ponto
por transporte de um outro conhecido, assim se procede: partindo do ponto
conhecido, move-se a agulha ao longo da direção Dirt (Esqu) ou de uma paralela
e após na direção Alo (Enc) ou de uma sua paralela. A agulha de locação está
então na posição do alvo em relação ao observador (LO). A locação de correções
é feita do mesmo modo, porém, a partir da posição anterior da agulha que
representa o último tiro dado.

d. Medidas de ângulos - Quando não se requer precisão, o T Loc pode
ser usado para medir ângulos. O centro do T Loc deve estar no vértice do ângulo
e o zero sobre um dos lados, de modo que o outro lado do ângulo fique à
esquerda. Este último lado indicará na escala azimutal a medida do ângulo.
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Fig 4-3. Uso do TDA
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Fig 4-4. T Loc

ARTIGO V

DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DE PRANCHETA

4-28. GENERALIDADES

A determinação dos elementos de prancheta (alcance, deriva e desnível)
exige um preparo anterior da prancheta e do equipamento. As derivas e alcances
são obtidos pelo TDA e as altitudes, e conseqüentemente os desníveis, são
retirados da própria prancheta ou de uma carta que deve sempre ser utilizada
como prancheta, com essa finalidade.
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4-29. PREPARO DA PRANCHETA E DO EQUIPAMENTO

Compreende as operações adiante descritas.

a. Numeração de meridianos e paralelos do papel quadriculado -
Deve ser feita de modo a permitir a utilização do TDA e a marcação dos índices,
nas melhores condições possíveis. Normalmente, refere-se a numeração com
o canto de quadrícula inferior esquerdo ou SW, em função das coordenadas dos
pontos (PV, CB). Poderá também ser indicado o uso do papel quadriculado em
função do lançamento da direção de tiro.

EXEMPLO: Canto inferior esquerdo ou SW 42-74, eixo maior da pranche-
ta (papel) no sentido E-W.

b. Locação das baterias, alvos auxiliares e observatórios - São
locados por seus centros, de acordo com as normas de indicação de pontos.

c. Traçado da extensão de vigilância
(1) Após a bateria apontada, é enviada à C Tir a deriva de vigilância (Der

Vig). Ela, indica a deriva correspondente ao lançamento da direção de tiro em
que inicialmente fica a bateria apontada. Esta direção de lançamento poderá ser
a DV ou um lançamento arbitrário para um CZA. Em ambos os casos, tal
lançamento corresponderá, na peça, à deriva de vigilância (Der Vig) isto é, à
deriva com que se referiu a pontaria nas balizas (normalmente 2800 para o
material 105).

(2) Para permitir a leitura de derivas, traça-se na prancheta um índice
que tem o nome de “EXTENSÃO DE VIGILÂNCIA”. É utilizada na medida de
derivas até que se proceda a uma regulação, quando então é apagada e
substituída pelo “ÍNDICE DE DERIVA”. A extensão de vigilância é traçada de
leve e em preto, com a indicação da bateria na extremidade do traço (Fig 4-5).

Fig 4-5. Extensões de vigilância

(3) É traçada para cada bateria da forma que se segue:
(a) coloca-se o vértice do TDA no CB respectivo;
(b) encosta-se o bordo do TDA na agulha que indique a direção de

lançamento para a qual foi apontada a bateria (direção inicial de tiro). Essa
direção é normalmente balizada pela linha CB-PV ou CB-CZA (centro da zona
de ação);

(c) a partir do arco da escala de milésimos mais afastada do vértice,
e para dentro, dá-se um traço com lapiseira 0,5 mm de 2 cm ou 500 m na escala
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do TDA (1/25 000). Para o TDA de 1000 milésimos, o procedimento acima é feito
após marcar o centro angular no valor da deriva do material;

(d) prolonga-se o traço de igual comprimento de modo a ficar além
do arco (escala de leitura);

(e) indica-se sobre o traço, em preto, a bateria correspondente ao
CB (Vm, Pt, Azl) (Fig 4-6).

Fig 4-6. Traçado da extensão de vigilância

d. Traçado do índice do T Loc - Em relação aos pontos locados na área
de alvos, traçam-se índices N indicando a direção N para cada ponto.

e. Preparo do TDA - A fim de permitir a leitura direta de derivas, o TDA é
preparado como mostra a figura 4-7. Ambos os bordos do TDA representam a
deriva de Vigilância (deriva com que se referiu nas balizas).

(1) As derivas são marcadas com canetas de retroprojetor azul e
vermelha ou lápis dermatográfico em centenas de milésimos (28, 29, 30, 31, 00;
27, 26, 25, 24, 23) de modo que aumentem do bordo esquerdo para o direito e
decresçam do bordo direito para o esquerdo (no bordo direito inicia-se também
com 28). Da Deriva 3200 em diante, as derivas passam a ser representadas por
00 (3200), 01 (3300), etc; tendo em vista a utilização das lunetas descontínuas
(0-3200"’).

(2) Os aumentos e decréscimos de deriva devem ser marcados em
cores diferentes: aumentos em relação à Der Vig (bordo esquerdo, Der Vig), em
vermelho, decréscimos em relação à Der Vig (bordo direito, Der Vig), em azul.

(3) Por exemplo, se os bordos do TDA representam a Der Vig de 2800,
as derivas maiores registradas em vermelho a partir do bordo esquerdo
(inclusive) são 28, 29, 30, 31, 32; as derivas menores registradas em azul a partir
do bordo direito (exclusive) são 27, 26, 25, 24 e 23.

(4) Convém inscrever na cor apropriada a letra A em cada bordo para
auxiliar a leitura de derivas, evitando enganos (Fig 4-7).

(5) Quando o bordo do TDA vermelho estiver na agulha indicativa do
alvo a deriva será lida na escala vermelha. Idem para a escala azul.

CB 1

AGULHA
AUXILIAR

PV

V m2 cm     2 cm
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GRADUAÇÃO EM AZUL

BORDO  VERMELHO

GRADUAÇÃO EM VERMELHO

BORDO  AZUL

Fig 4-7. Preparo do TDA (Deriva de vigilância: 2800)

g. Traçado do índice de deriva (Fig 4-8) - Para traçá-lo procede-se da
forma adiante especificada.

(1) Apaga-se a extensão de vigilância.
(2) Coloca-se o vértice do TDA no CB da Bia que regulou.
(3) Coloca-se a agulha no ponto de vigilância.
(4) Encosta-se, na agulha, o bordo conveniente do TDA de acordo com

a deriva do índice.
(5) Traça-se então, para dentro e para fora, em relação ao arco do TDA,

na marca da deriva do índice, duas retas de 2 cm.
(6) A 2 mm (50 metros, escala 1/25000) do arco (escala de milésimos)

traça-se, na cor da bateria, uma seta apontando para dentro.

h. Traçado dos índices de deriva suplementares - Se a Z Aç é muito
larga ou quando houver possibilidades de se ter derivas diferentes de 500"’ ou
mais, do índice de deriva, devem ser traçados índices suplementares a 500
milésimos deste. Eles são traçados da mesma maneira que o índice de deriva,
utilizando-se, contudo, outra escala de milésimos do TDA, para evitar confusão.
Da mesma forma, o TDA deve ser preparado para ser utilizado com os índices
suplementares e estes, nas pranchetas, devem ser numerados, o da esquerda
com a deriva 3100 e o da direita com a deriva 2100 (Der Vig 2600).
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Fig 4-8. Índice de deriva (Der Vig 2600)

4-30. DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS

a. Deriva - A deriva de prancheta é lida com aproximação de 1 (um)
milésimo na escala de milésimos do TDA, em coincidência com a extensão de
vigilância ou índice de deriva (após a regulação inicial).

b. Alcances - São medidos com a aproximação de 10 m pela escala do
TDA ou pela régua de escalas, em coincidência com a agulha representativa do
alvo.

c. Desníveis - São obtidos pelo confronto entre a altitude dos CB e dos
alvos. O estudo pormenorizado é feito ao serem vistas as atribuições do CV.

TRAÇADO NA COR
DA BATERIA
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ARTIGO VI

OBTENÇÃO DOS COMANDOS DE TIRO

4-31. GENERALIDADES

a. Determinados os elementos de prancheta, normalmente a deriva já será
o próprio comando de tiro. O alcance e o desnível, no entanto, serão introduzidos
nas réguas de tiro ou de sítio para que sejam obtidos os comandos restantes.

b. Serão tratadas neste artigo as tabelas numéricas de tiro (TNT), gráficas
(RT) e as réguas de sítio (RS), no que concerne à determinação dos principais
comandos de tiro.

4-32. TABELAS NUMÉRICAS DE TIRO

a. As TNT são repositórios de informações que permitem conhecer os
principais elementos das trajetórias dos diversos projetis que podem ser atirados
com uma boca de fogo ensaiada de um determinado modelo. Cada uma traz uma
notícia sobre o modo de ser empregada e, em geral, compreendem os elementos
adiante especificados:

(1) informações complementares;
(2) quadros (que são propriamente a tabela).

b. Determinação da alça
(1) Observe-se que os alcances (coluna 1 da tabela MB-07-021) estão

em centenas de metros e que a alça (ângulo de tiro) correspondente (coluna 2)
está dada para cada alcance tabulado.

(2) As alças para os alcances que não estão em centenas de metros se
determinam por interpolação. Por exemplo, o alcance da concentração AB 001
é de 4180 m. A alça correspondente a este alcance deve ser determinada
interpolando entre as alças (Cg 5), correspondentes aos alcances 4l00 m (252,4)
e 4200 m (260,0), obtém-se então para o alcance 4180, a alça 258,5.

(3) Ao determinar a alça por interpolação, o cálculo vai a décimos de
milésimos; no final da operação arredonda-se para o milésimo mais próximo
(exceto quando se utiliza o arco nível em que se pode registrar até décimos de
milésimo).

(4) Caso a alça calculada termine em 0,5 (exemplo anterior), arredon-
da-se para o par mais próximo; no exemplo, 258 será a alça transmitida às peças
como comando de tiro.

(5) O alcance correspondente a uma elevação conhecida pode ser
determinado por processos diferentes dos aqui estudados.

c. Determinação do evento
(1) Quando se disparam projetis com espoleta de tempo, deve determi-

nar-se outro elemento do comando de tiro. Este elemento é o evento, que fará
a espoleta funcionar em um ponto determinado da trajetória. O tempo que a
granada leva no ar pode ser considerado em função da alça que se necessita
impor ao tubo para disparar a um alcance determinado.
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(2) A coluna 21 das tabelas de tiro fornece o evento para um arrebentamento
ao nível do solo (evento de altura nula). Não confundir com a coluna 6 (seis) que
fornece a duração do trajeto; observa-se que não são sempre iguais - a duração
do trajeto para o alcance de 4.100 m, Cg 5, é de 15,0, ao passo que o evento é
14,8. Esta diferença é o resultado de imprecisões conhecidas na calibração das
espoletas de tempo. A graduação da espoleta que as tabelas nos fornecem está
mais para unidades de graduação de espoletas que propriamente para unidades
de tempo(s).

(3) As tabelas de tiro fornecem somente o evento para as alças
correspondentes a alcances em centenas de metros. Para determinar o evento
para uma alça não constante das tabelas é necessário interpolar.

EXEMPLOS: Carga, 3, Alça 308,6, Ev 13,8 - Alça 153,2, Ev 7,4.

d. Determinação do sítio total
(1) Com a altitude do alvo determinada e conhecendo-se a altitude da

bateria, é calculado o desnível entre eles. A altitude da bateria é sempre
subtraída da altitude do alvo.

(2) O sítio topográfico poderá então ser determinado por dois proces-
sos:

(a) quando se presume que será de 100 milésimos ou menor, pode
ser calculado pela fórmula:

S = 1,02 x desnível (metros) na qual o alcance é arredondado
alcance prancheta (km)

para centenas de metros (4090 = 4,1).
(b) Quando se presume que será maior do que 100 milésimos, deve

ser calculado usando a fórmula:
tg S =         desnível          .

alcance prancheta
(3) um sítio topográfico aproximado pode ser calculado pela relação do

milésimo: S = desnível  (m). Para sítios menores de 250 milésimos, o erro intro-
alcance (km)

duzido será menor do que 3 (três) milésimos.
(4) Se o alvo está acima da peça, o sítio é positivo; se está abaixo, o sítio

é negativo. Exemplo: O alcance PV-CB medido na prancheta é 4.100 m; o
desnível é - 17 m; Sítio = -17 = -4”’.

4,1
(5) A correção complementar de sítio é determinada multiplicando o

sítio topográfico pelo fator da correção complementar de sítio dado na tabela
(colunas 14 e 15). A correção complementar é positiva quando o alvo está acima
da peça e negativa quando se encontra abaixo. Para um alcance de 4100 m (Cg
5), o fator da correção complementar para - 1"’ de sítio é - 0,05. No exemplo
anterior, teríamos: Correção complementar = 4 x - 0,05 = - 0,2.

(6) O sítio total será a soma do sítio topográfico com a correção
complementar, ou seja: - 4 - 0,2 = - 4,2, que terá de ser acrescido à alça 252,4
para que, de fato, o alvo seja batido.

(7) Nas tabelas, nota-se que para pequenos alcances o fator da
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correção complementar é zero; para alcances maiores vai aumentando até fazer
com que a correção complementar seja considerável para pequenos sítios
topográficos. Nota-se, também, que o fator da correção complementar varia com
a carga. Por exemplo, o fator da correção complementar com a carga 6 (seis),
para o mesmo alcance de 4100 m, já é -0,02.

(8) Para designação dos sítios totais emprega-se a convenção M
(positivos) e N (negativos).

4-33. RÉGUAS DE TIRO E DE SÍTIO

O uso das tabelas numéricas para determinar a alça e o evento é um proces-
so comprido e complicado,  da  mesma forma que a determinação do sítio total
(Si T) por meio do sítio topográfico(s) e do fator da correção complementar das
tabelas é um processo que exige muito tempo. A determinação desses elementos
se simplifica enormemente com a utilização de tabelas gráficas (réguas).

4-34. RÉGUA DE TIRO PARA O OBUS 105 mm - M2 e M2A1 RT4

a. As réguas de tiro para o obus 105 mm são em número de duas -
Numa, são encontradas as tabelas gráficas das cargas 1 (um), 3 (três), e do tiro
vertical (para todas as cargas); na outra, as tabelas das cargas 4 (quatro), 5
(cinco), 6 (seis) e 7 (sete). Na faixa de trajetórias mergulhantes não existe a
tabela referente à carga 2 (dois), porquanto as cargas 1 (um) e 3 (três) recobrem
totalmente a faixa por ela batida. Em cada carga a régua inclui somente os limites
mais vantajosos para seu emprego. No conjunto das réguas há dois tipos de
escalas a considerar: uma para a faixa de trajetórias mergulhantes e outra para
a faixa de trajetórias verticais.

b. Tabela da Faixa de Trajetórias Mergulhantes - É idêntica para todas
as cargas e consiste das escalas adiante especificadas:

(1) 100 jardas (100 jd) - Indica em milésimos, o ângulo segundo o qual
é visto uma frente de 100 jardas (metros) a uma determinada distância: esta
escala é dividida de milésimo em milésimo. É usada para a determinação de
todos os cálculos de frentes (paralaxes) na C Tir. Esta escala é construída tendo
por base a fórmula exata do milésimo: Mil = f(m)/D(km) x 1,02, sendo, f = 100 m,
ou 100 jd.

(2) Alcance - É uma escala logarítmica de alcances, em jardas, que
inclui os limites mais vantajosos de emprego para cada carga; é graduada de 500
em 500 jardas ou de 1.000 em 1.000 jardas subdividida de 20 em 20 ou de 50
em 50 jardas. Em sua extremidade esquerda existem dois traços de referência,
“M” e “Jd”, com auxílio dos quais é traçado o índice metro. As demais escalas
da tabela são construídas tendo por base a escala do ALCANCE.

(3) Alça - É dividida, em sua quase totalidade, de 5 (cinco) em 5 (cinco)
milésimos e fornece a alça para os diferentes alcances; é uma escala de
correspondência. Sobre a linha que divide essa escala da escala GARFO,
encontramos um conjunto de traços de referência, vermelhos. Nos materiais que
utilizam diversas cargas, estes traços de referência indicam a faixa de alcance
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dentro da qual a carga em questão deve, normalmente, ser utilizada. O segmento
compreendido entre o traço da esquerda e o da direita é impresso em vermelho.
O triângulo vermelho e os traços de referência vermelhos acima citados, fornecem
o melhor alcance para o cálculo da preparação teórica e os limites de emprego das
correções obtidas. A inscrição dos traços de referência e do triângulo vermelho
obedecem ao procedimento adiante especificado:

(a) Todos os traços de referência e triângulos vermelhos são
localizados com aproximação de 100 jardas.

(b) O traço da esquerda do segmento vermelho é colocado a um
alcance correspondente à metade do alcance máximo (tirado da RT, na Cg 1,
e da tabela numérica nas demais).

(c) O traço da direita, exceto na carga 7 (sete), é localizado num
alcance correspondente aos 5/6 do alcance máximo da carga (tirado da tabela
numérica). Na carga máxima, Cg 7, ele é localizado num alcance corresponden-
te a 7/8 do alcance máximo.

(d) O triângulo  vermelho  é colocado no melhor alcance da carga
(2/3 Alc Max) nas cargas 1 (um) a 5 (cinco). Nas cargas 6 (seis) e 7 (sete), como
a faixa de emprego é muito extensa, aparecem, então, dois triângulos.

(4) Garfo - Escala que exprime o valor do garfo, em número inteiro de
milésimos para os diferentes alcances tabelados.

(5) Derivação - Escala que exprime o valor do ângulo de derivação, em
número inteiro de milésimos, para os diferentes alcances tabelados.

(6) Evento - Escala graduada de segundo em segundo e subdividida em
décimos de segundo, que exprime, para os diferentes alcances, a graduação
que, registrada na espoleta, provoca o arrebentamento à altura nula. A gradu-
ação máxima é de 25 segundos, idêntica à maior graduação possível na espoleta
de tempo misto. A maior graduação pode ser tomada como duração do trajeto,
sem grande erro. A partir da carga 5 (cinco), inclusive, começa a aparecer, em
prosseguimento à escala do evento de altura nula, a escala de duração de trajeto
(DT). Na parte inferior dessa escala, sobre o traço vermelho grosso que separa
as tabelas de duas cargas, existem dois pequenos triângulos retângulos que
indicam: o da direita, a graduação da espoleta à qual corresponde um desvio
provável da altura de arrebentamento de ± 15 m; o da esquerda, o alcance ao
qual corresponde um desvio provável da altura de arrebentamento de ± 15 m da
carga imediatamente inferior.

(7) Duração de trajeto - A escala que aparece somente a partir da carga
5 (cinco), em prosseguimento à de evento, também graduada de segundo em
segundo e subdividida em meios segundos, que fornece a duração de trajeto
para diferentes alcances.

d. Tabela da Faixa de Trajetórias Verticais
(1) Nas tabelas desse tipo, as escalas de 100 jardas e de ALCANCE,

são perfeitamente idênticas às estudadas anteriormente. As escalas de ALÇA,
DERIVAÇÃO e DURAÇÃO DE TRAJETO são construídas de forma idêntica à
das trajetórias mergulhantes, porém crescem em sentido contrário isto é, da
direita para a esquerda. Aparece, entretanto, uma nova escala: a de 10”’ de sítio.

(2) 10 milésimos de sítio (10’” Si) - Esta escala fornece o valor do sítio
total em milésimos correspondentes a um sítio topográfico de 10 milésimos.
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4-35. EMPREGO NORMAL DA RÉGUA DE TIRO

A RT é normalmente empregada para obtenção de elementos em face de
um alcance em metros.

a. Ajustagem da RT para emprego em metros - Distâncias medidas em
metros (jardas) podem ser convertidas em jardas (metros), utilizando-se os
traços de referência “M” e “Jd” existentes à esquerda da escala de alcance. Para
ajustar a RT, desloca-se o cursor para a esquerda até a coincidência do retículo
com o traço de referência “Jd” e, com um lápis de ponta fina, traça-se na janela
do cursor o índice metro sobre o traço de referência “M”. O índice metro deve ser
prolongado até a escala das 100 JARDAS e não deve atingir a escala das
ALÇAS. Dessa forma a RT fica ajustada para que se possa converter metros em
jardas e vice-versa.

EXEMPLO: Converter 4200 m em jardas - Desloca-se o índice metro sobre
4200 na escala do ALCANCE; o valor correspondente em jardas é lido sob o
retículo: 4600 jardas.

b. Obtenção de elementos - Para obter os elementos é suficiente efetuar
as leituras sob o retículo. Seja o exemplo anterior (para a carga 5) com o índice
metro em 4200 e retículo em 4600, lê-se sob o retículo: Alça 260, Garfo 9,
Derivação 3, Evento 15,2.

c. Outros elementos - Serão estudados nos capítulos concernentes ao
assunto.

4-36. RÉGUA DE SÍTIO PARA O OBUS 105 mm - M2A1 e M2 (TABELA FT 105
H6)

a. Descrição - A régua de sítio é utilizada na determinação do sítio
topográfico ou do sítio total (topográfico mais correção complementar). Com-
põe-se, de um modo geral, de um corpo, uma corrediça e um cursor com janela
e retículo. Na guia inferior do corpo apresenta-se uma escala logarítmica D, onde
são registradas ou lidas as diferenças de altitude em metros ou os sítios em
milésimos. A corrediça apresenta em ambas as faces as escalas de alcance
referentes às cargas de 1 (um) a 7 (sete), assim como uma escala denominada
C, idêntica à D e onde são registrados os alcances. Nesta escala está inscrito,
também, o índice M cuja utilização será estudada posteriormente.

b. Generalidades
(1) A régua de sítio é empregada somente quando o tiro é realizado na

faixa de trajetórias mergulhantes.
(2) O lugar da vírgula decimal (uma vez que o sítio é obtido por uma

operação de divisão) pode ser obtido pela divisão grosseira, da diferença da
altitude pelo alcance, aproximado para quilômetro.

(3) A régua de sítio possibilita a determinação de sítios totais apenas
quando o sítio topográfico tem o valor absoluto até 50 milésimos.
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c. Determinação do sítio topográfico(s) - O sítio topográfico é obtido
através das operações adiante especificadas:

(1) deslocar o cursor até coincidir o retículo com a diferença de altitude
(em metros) na escala D;

(2) colocar o alcance (em metros) na escala C sob o retículo;
(3) ler o s na escala D, em oposição ao índice M.

d. Determinação do Si T (tendo-se Dsn, Cg e Alc)
(1) Registra-se o Dsn na escala D (usar o retículo do cursor).
(2) Coincide-se o alcance topográfico na carga considerada (regüeta)

com o retículo que está sobre o Dsn registrado na escala D.

OBSERVAÇAO: - Quando Dsn for (+)... alcance na escala Pta.
- Quando Dsn for (-)... alcance na escala Vm.

(3) Procurando-se o índice M da escala C da RS, lê-se, sob sua
coincidência, o sítio total na escala D (aproximar sempre para o inteiro mais
próximo).

EXEMPLO:
Dsn = Ac 22 m
Alc = 5.000 m
Cg 5
Solução comentada: - registra-se 22 na escala D usando-se o retículo do

cursor da RS;
- coincide-se o Alc 5000 (escala Pta) com o Dsn Ac

22 (escala de alcance da Cg 5);
- procurando-se o índice M da escala C, ler-se-á, sob

sua coincidência e na escala D, 5.2 que aproximado para sítio total é o valor de
M5.

e. Determinação do Dsn (tendo-se Si T, Cg e Alc)
(1) Coincide-se o índice M da escala C com o sítio total a ser registrado

na escala D da RS.
(2) Mover o cursor de modo que seu retículo vá coincidir exatamente

com o alcance topográfico na carga considerada.

OBSERVAÇÃO: - Quando Si T for (+)... alcance na escala Pta.
- Quando Si T for (-)... alcance na escala Vm.

(3) Ler com o retículo do cursor e na escala D o Dsn em metros.

EXEMPLO:
Si T = N7
Alc = 4.000 m
Cg 4
Solução comentada: - coincide-se o índice M da escala C com o 7 (sete)

na escala D;
- leva-se o retículo do cursor para o alcance 4000

(escala Vm) e na carga 4;
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- lê-se com o retículo do cursor na escala D o Dsn Ab
24 m (aproximar sempre para o inteiro mais próximo).

f. Determinação do Si T (tendo-se s, Alc e Cg)
(1) Coincide-se o índice M da escala C com o sítio topo a ser registrado

na escala D da RS.
(2) Movendo-se o cursor, colocar seu retículo sobre o alcance topo na

escala C, lendo-se o valor do Dsn na escala D.
(3) Deixando-se fixo o cursor (seu retículo sobre o Dsn), mover a

regüeta de modo a coincidir o retículo com o alcance topográfico na carga
considerada.

OBSERVAÇÃO: - Quando o s for (+)... alcance na escala Pt.
- Quando o s for (-)... alcance na escala Vm.

(4) Procurando-se o índice M da escala C da RS ler-se-á, sob sua
coincidência, o sítio total na escala D (aproximar sempre para o inteiro mais
próximo).

EXEMPLO:
s = +6
Alc = 4.600 m
Cg 5
Solução comentada: - coincide-se o índice M da escala C com 6 (seis) na

escala D;
- leva-se o índice do cursor para o alcance 4600 na

escala C. Ler-se-á, então, sob a mesma coincidência na escala D, o Dsn igual
a Ac 27 m;

- mantendo-se o cursor na mesma posição, mover-
se-á a parte móvel da régua, de modo que o alcance 4600 (escala Pta) da Cg 5
(cinco) fique sob o retículo do cursor;

- ler sob a coincidência do índice M (escala C) e na
escala D, o valor do sítio total igual a M7 (aproximado para o inteiro mais
próximo).

4-37. RÉGUA DE SÍTIO PARA O OBUS 155 mm M1

As características e emprego dessa régua são idênticos aos estudados no
parágrafo anterior.
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ARTIGO VII

ATRIBUIÇÕES DOS OFICIAIS DA CENTRAL DE TIRO

4-38. GENERALIDADES

Este artigo trata das atribuições dos oficiais da C Tir necessárias à
compreensão de seu funcionamento. Durante o estudo pormenorizado do
trabalho do S3 na direção de tiro, serão verificadas as minúcias de suas
atribuições.

4-39. ATRIBUIÇÕES DO S3 (Adj S3)

O S3 planeja, coordena e supervisiona as atividades da C Tir e é o
responsável pelo treinamento do seu pessoal. O Adj S3 deve estar apto a
desempenhar estas funções. As atribuições do S3 são as adiante especificadas:

a. Supervisionar ativamente a C Tir do Gp e Bia, de modo a assegurar o
desencadeamento do tiro, precisa e oportunamente;

b. Supervisionar o funcionamento da rede telefônica e rádio na direção de
tiro do grupo;

c. Efetuar a análise de alvo e decidir atirar, ou não;

d. Dar a ordem de tiro (ordem do S3) e mensagem resposta;

e. Ordenar e supervisionar:
(1) as regulações necessárias à preparação experimental ou organiza-

ção das PTO;
(2) o cálculo e transmissão de correções (preparação experimental,

teórica e associação); e
(3) a preparação e execução dos tiros previstos; e

f. Assegurar a manutenção dos registros de tiro.

ARTIGO VIII

ATRIBUIÇÕES DOS OPERADORES DE PRANCHETA

4-40. INTRODUÇÃO

a. Os dois operadores de prancheta da C Tir do grupo, durante missões
simultâneas, quando trabalham na determinação dos elementos de prancheta,
têm os mesmos encargos. Por este motivo, apesar de suas atribuições especí-
ficas, devem estar à altura de desempenhar qualquer função na prancheta.

b. O operador de prancheta da C Tir da bateria desempenha normalmente
as funções do CH e do CV.
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4-41. ATRIBUIÇÕES DO CONTROLADOR HORIZONTAL

O CH é o operador de prancheta característico da C Tir/Gp. Entre suas
atribuições, têm-se as adiante especificadas:

a. Preparo e manutenção da prancheta de tiro e equipamento.

b. Inspeção do equipamento.

c. Locação de alvos.
(1) Os alvos designados por coordenadas retangulares são locados

utilizando-se a régua de escala, quando obtidos pelo cálculo de levantamento ou
o esquadro de locação, quando obtidos nos demais casos (inspeção na carta).

(2) Os alvos designados por coordenadas polares são locados utilizan-
do-se o TDA, vértice na posição do observador que designou o alvo (poderá ser
um extremo de base, observatório levantado topograficamente ou determinado
por inspeção na carta). O lançamento é marcado com auxílio das linhas de
referência. A distância é indicada no bordo do TDA.

(3) Os alvos designados em relação a um ponto de referência são
locados com o T Loc.

(4) Os alvos designados em fotografias aéreas serão restituídos para
a prancheta com a cooperação do S2 (Adj S2). São fornecidos ao CH em
coordenadas.

d. Trabalho com o T Loc - Além de orientar o T Loc, locar pontos e
correções como já foi visto, o operador de prancheta pode ter de corrigir a
desorientação do T Loc, quando o observador enviou um lançamento errado e
há dificuldade na ajustagem. A verificação do erro e conseqüente correção
ocorre como no exemplo adiante citado (Fig 4-9).

(1) Na figura 4-9, a primeira correção do observador foi “REPITA
DIREÇÃO, ALO 400”. O operador deslocou a agulha paralelamente à linha Alo-
Enc para mais 400 metros e foi disparado um tiro com os elementos desta última
posição.

(2) A correção seguinte do observador foi “DIREITA 200, REPITA
ALCANCE”, o que indicou haver erro no lançamento. O tiro deveria cair na LO
ou próximo, já que a correção anterior "RD, ALO 400" deve ter sua origem em
uma observação BD, C.

(3) Para corrigir a desorientação, o operador marca o primeiro tiro com
"1" (um) e o segundo com "2" (dois).

(4) Desloca a agulha paralelamente à linha Dirt-Esqu para 200 à direita
e marca tal ponto com "3" (três). Este ponto é considerado, então, BD na
prancheta, definindo, com o tiro "1" (um) BD no terreno, a nova linha de
observação. Enquanto novo tiro é dado com os elementos da posição (3) da
agulha, a linha (1)(3) é traçada na prancheta. Gira-se, então, o T Loc com centro
onde foi inicialmente orientado até que a linha 0-3200 fique paralela à linha (1)(3).
Fica, assim, o T Loc orientado corretamente.

(5) Quando o observador enviar nova correção, a agulha será deslocada
da posição, na prancheta, correspondente ao último tiro dado.
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Fig 4-9. Correção da desorientação do T Loc

e. Determinação e anunciação dos elementos de prancheta
(1) Assim que for locado o alvo e dada a ordem de tiro, o CH, com o

vértice do TDA nos CB apropriados e bordo encostado à agulha do alvo, lê e
anuncia as derivas e alcances para calculadores respectivos, na ordem que se
segue:

(a) nas missões tipo ajustarei, primeiro para a bateria que ajusta e,
em seguida, para as que não ajustam, da direita para a esquerda;

(b) nas missões tipo eficácia, primeiro para a bateria da direita e, em
seguida, para as baterias do centro e da esquerda.

(2) Nas missões tipo ajustarei, prossegue fornecendo elementos so-
mente para a bateria que ajusta, à medida em que recebe as correções do
observador. Ao entrar na eficácia, fornece novamente para as três baterias os
elementos correspondentes à última posição da agulha.
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f. Medida do ângulo de observação e, se for o caso, sua anunciação -
Estudada no capítulo 7 - PREPARAÇÃO DO TIRO.

g. Manutenção do registro de pontos levantados topograficamente.

h. Relocação de concentrações.

4-42. ATRIBUIÇÕES DO CONTROLADOR VERTICAL

O CV, como operador de prancheta, tem encargos específicos. Entre suas
atribuições, tem-se as adiante especificadas.

a. Preparo e manutenção da prancheta de tiro e equipamento.

b. Inspeção do equipamento.

c. Locação de alvo.

d. Trabalho com o T Loc.

e. Determinação e anunciação de sítios para as baterias - É o trabalho
específico do CV. É feito na prancheta de controle vertical (iluminada ou
esqueleteada, quando for uma carta) e compreende os trabalhos adiante
especificados:

(1) Determinação da altitude do alvo - Na determinação da altitude do
alvo, o CV deve lançar mão de todos os recursos. A melhor maneira será a
utilização de carta com controle vertical. O exame de fotografias aéreas verticais
com pares estereoscópicos e estudo de fotografias oblíquas, serão expedientes
de que o CV pode lançar mão para melhor determinar as altitudes.

(a) Quando o observador envia a altitude do alvo em relação a um
ponto de referência, o CV a determina em função deste último. Por exemplo: Do
PV, L..., Dr..., Ac 50, R Alc. A altitude do alvo será a do PV acrescida de 50 m.
Nas missões tipo ajustarei, essa será a altitude do alvo a ser usada inicialmente,
mesmo que se disponha de carta. Quando o observador omite a correção de
diferença de altitude na mensagem, o alvo terá a mesma altitude do ponto de
referência.

(b) Quando o observador envia a altitude do alvo em relação ao
observatório, é ela determinada em função deste último. Por exemplo: L..., D
3000, Ac 30. A altitude do alvo será a do observatório, acrescida de 30 metros.

(c) Quando a missão de tiro já contém a altitude (usualmente,
quando outra unidade determina a localização do alvo), esta é utilizada.

(d) Quando o alvo é designado por coordenadas da carta, sua
altitude é determinada por inspeção (aproximação de 1 (um) metro).

(e) Quando o alvo é designado por coordenadas em fotografias, a
altitude será determinada por interpolação entre altitudes conhecidas.

(2) Determinação do desnível - Subtraindo da altitude do alvo a da
bateria, ter-se-á o desnível com seu sinal.

(3) Determinação do alcance - Obtém-se para cada bateria, na pran-
cheta (carta), utilizando o TDA. Não é considerado o escalonamento, quando o
grupo assim atira.
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(4) Determinação do sítio
(a) Pela régua, em função do desnível, alcance e carga, obtém-se

os diversos sítios (Prf 4-36).
(b) Não se dispondo de régua, determina-se o sítio topográfico e,

pela tabela numérica, a correção complementar de sítio, na carga considerada.
Obtém-se assim, o sítio total (Prf 4-32).

(c) No TV, o CV calcula apenas o sítio topográfico. O sítio total é
determinado pelo calculador com a régua de tiro (fator 10"’ Si).

(5) Anotação dos sítios - À proporção que os for calculando para um
determinado alvo, o CV vai anotando os sítios relativos às baterias.

EXEMPLO:
Vm Pta Azu

PV M5 N1 N3
Con AA 101 0 M4 N2

(6) Anunciação dos sítios - Quando solicitado pelo calculador o CV
fornece o sítio relativo à sua bateria.

EXEMPLO: C2: SÍTIO PRETA?
CV: SÍTIO PRETA, MIKE TANTO
C2: PRETA MIKE TANTO

f. Assistência ao S3 na seleção da base para correções ou na seleção do
lote e da carga.

g. Determinação dos elementos de relocação - É feita em trabalho
conjunto com o calculador e será estudada no capítulo 6 - TIRO SOBRE ZONA.

h. Trabalho como CH, nas missões simultâneas.

i. Manutenção do calco de possibilidades de tiro
(1) Cada bateria deve enviar, tão logo o tempo o permita, o calco de

possibilidades de tiro para a C Tir/Gp.
(2) O CV constrói, então, o calco de possibilidades do grupo, no qual

constarão, em cores diferentes, os limites das baterias. O calco, enviado ao
escalão superior, deve indicar, conforme o prescrito pela autoridade competen-
te, a área batida por uma bateria, por duas ou por todas elas.

(3) No calco do grupo deve constar o limite longo de validade das
correções. Quando a curva de alcance mínimo for mais próxima do referido limite
que o limite anterior de validade das correções, este constará no calco em lugar
da curva.
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ARTIGO IX

ATRIBUIÇÕES DOS CALCULADORES

4-43. ATRIBUIÇÕES DO CHEFE DOS CALCULADORES

O CC deve ser capaz de operar e supervisionar a utilização dos meios de
comunicações da C Tir. Seus deveres são os adiante especificados.

a. Supervisão de calculadores e operadores de prancheta da C Tir.

b. Cálculo de correções de preparação experimental, teórica e associa-
ção.

c. Manutenção de controle da munição (créditos, consumos, etc).

d. Informação ao S2 sobre o estado e cumprimento das missões - O
CC informará, após cada missão ao S2 - unidade que atirou, o método de tiro da
eficácia, natureza do alvo, localização em coordenadas, efeitos obtidos e
número da concentração.

EXEMPLO: Grupo atirou por 5 (cinco) sobre elementos de infantaria a pé,
Coor (60050-75430-20), 10 baixas, concentração AA 405.

e. Manutenção do registro das concentrações - A concentração deverá
ser excluída da lista numérica, após o desencadeamento de cada uma delas,
para evitar repetições.

f. Manutenção dos registros da C Tir
(1) Sob a responsabilidade direta do CC existem:

(a) um registro temporário dos boletins de tiro de precisão;
(b) um quadro negro ou papel acetato (quando julgado conveniente)

onde se registram todas as ajustagens de régua, correções de regulações,
correções teóricas e outros dados de interesse geral (DVo, etc);

(c) um registro geral de munição, que é a consolidação dos registros
dos calculadores e mais a munição do remuniciamento.

g. Verificação e ajustagem das pranchetas e material
(1) As pranchetas (cartas) podem sofrer uma apreciável distorção no

papel, em tempo relativamente curto, em face das condições atmosféricas. Por
exemplo, de início, entre dois pontos, mediu-se na prancheta 6620 m; posterior-
mente, a medida poderá ser 6680 m.

(2) Em conseqüência deste fato e da possibilidade sempre presente de
erros humanos, as pranchetas da C Tir devem ser verificadas e ajustadas, a fim
de que se mantenham, tanto quanto possível, uniformes e atualizadas.

(3) As ajustagens das réguas dos calculadores devem também ser
verificadas e mantidas uniformes.
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4-44. ATRIBUIÇÕES DOS CALCULADORES

Os calculadores, um por bateria na C Tir/Gp e um em cada C Tir/Bia, têm
por missão converter a missão de tiro, a ordem de tiro, os dados dos operadores
de prancheta e as correções do observador em comandos de tiro para as peças.
Além disto, mantém diversos registros na C Tir. Para o cumprimento de sua
missão, efetuam as operações adiante especificadas:

a. Registro da missão de tiro, ordem do S3, elementos iniciais do CH
(deriva e alcance) e CV (sítio), nas casas respectivas do boletim do calculador.

b. Elaboração e registro nas casas respectivas, e anunciação dos coman-
dos iniciais de tiro para a bateria, da forma adiante especificada:

(1) Assim que for dada a ordem de tiro - Unidade e designação do tiro,
correções especiais, granada, lote, carga, espoleta, método de tiro e modo de
desencadeamento.

(2) Quando os operadores de prancheta fornecem os elementos
necessários - deriva, distribuição, evento e elevação.

(3) A elaboração desse comando obedece às normas adiante
especificadas:

(a) Unidade e designação do tiro - A unidade que segue os
comandos é, normalmente, a bateria determinada pela ordem de tiro; e a
designação do tiro é retirada ou concluída da missão de tiro.

(b) Correções especiais - São retiradas da ordem de tiro. Seu
cálculo é feito em capítulo à parte.

(c) Granada - É retirada ou concluída da ordem do S3 e missão de
tiro.

(d) Lote e carga - São retirados da ordem do S3 ou em conseqüência
da base para correções, do registro do AA e lotes de munição.

(e) Espoleta - É retirada ou concluída da ordem do S3 e missão de
tiro.

(f) Unidades e método de tiro
1) Da ajustagem - Nas missões tipo ajustarei, para a bateria que

ajusta, quando omitido o método de ajustagem na missão de tiro e ordem do S3,
ele será CENTRO POR UM; quando constar da ordem do S3 ou missão de tiro,
será dali retirada.

2) Da eficácia - É retirado da ordem de tiro. Nas missões tipo
ajustarei, para a bateria que ajusta, é mencionado junto com unidade e método
da ajustagem; para as baterias que não ajustam é dito seguido do
desencadeamento: “A MEU COMANDO NÃO CARREGAR”. Nas missões tipo
eficácia, é dito para todas as baterias que vão participar da eficácia.

EXEMPLO: Ajustagem com a Pta. Da missão de tiro: CQS. Da
ordem do S3: Q6.

C1 e C3: BQ6, AMC N Cgr
C2: CQS, BQ6

3) A finalidade é permitir o preparo da munição e deixar as peças
na direção aproximada de tiro em que serão registrados os demais comandos.
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(g) Desencadeamento - É retirado ou concluído da ordem do S3.
(h) Deriva - O comando de deriva é a soma algébrica da deriva

fornecida pelo CH e da contraderivação relativa à alça para o primeiro tiro na
execução de missões de tiro sobre zona.

(i) Distribuição - É retirada da ordem de tiro. É estudada em capítulo
à parte.

(j) Sítio - Quando se utiliza a EI, o sítio é o que foi fornecido pelo CV;
quando se utiliza a ETe ou EVT, será a soma algébrica do sítio do CV e do valor
de 20/D. Normalmente, é somado à alça, sendo ambos comandados sob a forma
de elevação.

(k) Evento e alça - São os correspondentes ao alcance para o alvo
(lidos no retículo central ou nas ajustagens). Quando, porém, o S3 determina
ESCALONAR 1C (1/2C), o calculador da bateria mais à direita soma 100 m (50)
ao alcance do CH, o da bateria mais a esquerda subtrai 100 m (50) daquele
alcance e o da bateria do centro não o altera. A referência lateral (bateria mais
a direita ou mais a esquerda) é feita em relação à bateria que ajusta, nas missões
tipo ajustarei, ou à bateria do centro, nas missões tipo eficácia. Feitas as
alterações de alcance, o evento e a alça são então determinados, e esta última
somada com o sítio para constituir o comando de elevação. O evento para a EVT
é estudado no capítulo 6 - TIRO SOBRE ZONA.

c. Registro das correções do observador, elaboração e anunciação dos
comandos subseqüentes (Fig 4-12).

(1) Anunciadas as correções do observador, os calculadores as regis-
tram. O calculador da bateria que ajusta, com os novos elementos recebidos do
CH, determina e anuncia nova deriva e elevação para a bateria. Na ajustagem
do tiro tempo, ainda determina e anuncia o evento. Quando houver correções na
altura de arrebentamento, determina o novo sítio e o soma à alça para anunciar
a elevação.

(2) Ao entrar na eficácia, os calculadores das Bias que não ajustam dão
os comandos “CARREGAR”, “QUANDO PRONTO”, seguido dos comandos de
deriva, evento e elevação, elaborados com os novos elementos fornecidos pelo
CH. Quando há escalonamento de alça, é necessário fazer a alteração de
alcance. No tiro tempo, a elevação poderá ainda conter modificações devidas a
correções na altura de arrebentamento; no tiro com ER, visando o ricochete,
poderia também haver correções de espoleta.

(3) Ao entrar na eficácia, o calculador da bateria que ajusta, registra as
correções do observador e os elementos fornecidos pelo CH. Quando for o caso,
obtém e anuncia para os outros calculadores a correção de espoleta ou altura
de arrebentamento. Elabora, registra e transmite os comandos de espoleta (se
for o caso), unidade e método de tiro da eficácia, deriva, evento e elevação.

d. Controle do consumo de munição - O calculador deve manter um
registro da existência de munição de sua bateria (na parte de baixo do boletim),
de acordo com as informações recebidas da LF e do consumo por missão. Para
isso, à medida que se processa a missão, anota o total de tiros dados e, ao final
dela, o transporta para o registro, fazendo as operações necessárias.
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e. Determinação dos elementos de relocação - É estudada no capítulo
6 - TIRO SOBRE ZONA.

f. Cálculos e trabalhos da preparação experimental, teórica, associ-
ação e execução de tiros previstos - Estudados nos capítulos respectivos.

g. Manutenção dos registros (Fig 4-10).
(1) As casas - Hora Início e Hora Fim - destinam-se à hora de chegada

da mensagem inicial e do término da missão.
(2) A casa - E/Método - serve para a mudança de espoleta e para a

unidade e método na eficácia.
(3) A casa - CONSUMO MUNIÇÃO - serve para o lançamento dos tiros

consumidos na missão, incluídos o do comando correspondente.

h. Manutenção de um arquivo temporário de todos os boletins de tiro do
calculador, e de todas as fichas de tiros previstos, de preparação experimental
e teórica.
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Fig 4-10. Boletim do calculador
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CAPÍTULO 5

DIREÇÃO DE TIRO

ARTIGO I

GENERALIDADES

5-1. DEFINIÇÃO

À direção de tiro corresponde um controle tático e técnico do fogo de uma
ou mais unidades de Art. O controle tático compreende o planejamento e
coordenação dos fogos, a seleção de alvos, concentração ou distribuição de
tiros e a dotação de munição para cada missão. O controle técnico compreende
todas as operações que dizem respeito ao planejamento, preparo e
desencadeamento preciso do tiro sobre um alvo. Nos escalões acima de grupo,
a direção de tiro está voltada para o seu objetivo principal que é o planejamento
e coordenação dos fogos de seus grupos.

5-2. OBJETIVO

Os objetivos da direção de tiro (expostos sucintamente no capítulo 1) são:

a. apoio contínuo e preciso do fogo de artilharia sob quaisquer condições
de tempo, visibilidade e terreno;

b. pronta execução de tiros na Z Aç da unidade ou força apoiada;

c. flexibilidade suficiente de fogos de Art para bater qualquer tipo de alvo
e possibilidade de fazer rapidamente o transporte de tiro;

d. possibilidade de concentrar os fogos de Art (centralização), quando
necessário, seja por desencadeamento a meu comando (AMC) (normalmente
alvo inopinado) e hora no alvo (HNA) (normalmente alvo previsto);
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e. controle dos fogos de artilharia mediante ordens, normas e prioridades,
e por meio de convenientes ligações e comunicações;

f. execução de medidas de segurança estabelecidas;

g. informações sobre alvos.

5-3. CENTRALIZAÇÃO DO GRUPO

a. Tendo em vista coordenar fogos, o comandante do grupo centraliza
normalmente o comando logo que estabelece comunicações seguras.

b. A centralização da direção de tiro possibilita certas vantagens como:
(1) todas as baterias se encontram diretamente à disposição do S3 para

utilizá-las imediatamente sobre qualquer alvo;
(2) as correções obtidas pela regulação com uma bateria podem ser

usadas por outras, com o que se economiza tempo e munição;
(3) o consumo de munição pode ser mais bem controlado;
(4) o tiro das baterias pode concentrar-se mais rapidamente, baseando-

se na ajustagem de uma só; e
(5) pode-se manter um quadro mais preciso e atualizado das neces-

sidades da unidade apoiada.

c. Para que seja eficiente a centralização no grupo é necessário que haja:
(1) uma disposição conveniente das baterias no terreno (Bia extremas

num raio máximo de 800 m da Bia do centro);
(2) um levantamento topográfico prévio;
(3) uma rede de comunicações segura e apropriada à centralização;
(4) uma rede de informações eficiente;
(5) uma rede de observação terrestre e/ou aérea;
(6) uma ligação segura com a tropa apoiada;
(7) um plano de regulações;
(8) uma central de tiro organizada e bem treinada; e
(9) possibilidades de tiro.

5-4. PROCESSAMENTO DAS MISSÕES

a. Os informes sobre alvos saem de numerosas fontes diretamente para
a C Tir do grupo onde são locados nas pranchetas de tiro. Dessa locação, obtém-
se quando for o caso, os elementos de tiro que são enviados às peças como
comandos.

b. Em determinadas circunstâncias, o grupo poderá ter suas baterias de
obuses descentralizadas e os pedidos de tiro e demais informes serão enviados
diretamente às C Tir de Bia.

c. Quando o alvo tiver de ser batido por uma só bateria, os observadores
poderão também enviar as correções diretamente à C Tir de Bia, se assim lhes
tiver sido determinado.
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5-5. FONTES DE LOCALIZAÇÃO DE ALVOS

a. Os alvos podem ser indicados à artilharia:
(1) pela tropa apoiada;
(2) pelo pessoal de ligação junto a essa tropa;
(3) pelos observadores da artilharia, terrestres (OA e elementos dos

PO) ou aéreos;
(4) por elementos do grupo de observação (som, clarão ou radar);
(5) pelas unidades vizinhas ou do escalão superior (órgão de buscas

terrestres ou aéreas);
(6) pela análise de fotografias aéreas e conhecimento das atividades

inimigas; e
(7) pelo interrogatório de prisioneiros de guerra e civis.

b. Cada designação contém sempre a descrição do alvo e poderá seguir-
se, ou não, a um pedido ou ordem de tiro. O observador que designa o alvo
indicará normalmente a maneira de batê-lo. As dimensões e a importância do
alvo ficam também evidenciados pelo pedido de fogo adicional. Para ser
realmente proveitoso, um pedido de tiro precisa ser transmitido prontamente e
comportar a localização precisa do alvo. A busca de alvos compensadores deve
ser ativa e contínua.

5-6. PROCESSOS DE LOCALIZAÇÃO DE ALVOS

a. Um alvo pode ser localizado por qualquer um dos processos já
conhecidos. A designação refere-se normalmente ao centro do alvo.

b. Tratando-se de barragens, devem ser dadas as coordenadas dos
pontos extremos ou o centro de barragem, sua frente e orientação; convém,
sempre que possível, indicá-la diretamente no terreno ao observador responsá-
vel pelo controle dos tiros a serem nela desencadeados.

5-7. TIROS OBSERVADOS E NÃO OBSERVADOS

a. Uma missão de tiro será observada ou não, face às condições de
visibilidade, disponibilidade de observadores, tipo de alvo e existência de
levantamento e correções atualizados. Se possível, todas as missões devem ser
observadas a fim de se determinar os efeitos da eficácia.

b. Todo tiro observado é ajustado ao alvo. Normalmente, o observador que
assinala o alvo observa o tiro sobre ele e anuncia os resultados da eficácia.

c. Quando o tiro não pode ser observado, tem-se de recorrer às correções
obtidas de uma preparação experimental ou teórica, ou da associação de
ambas. A eficiência do tiro dependerá da precisão com que foram obtidas as
correções utilizadas e a localização do alvo. A área deste terá de ser majorada
para aumentar a probabilidade de incluí-lo na área coberta pelo tiro, o que
acarretará um correspondente aumento no consumo de munição, para assegu-
rar uma eficaz densidade de tiro.
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ARTIGO II

ANÁLISE DE ALVOS

5-8. GENERALIDADES

A análise de alvo é o exame dos alvos prováveis, a fim de determinar sua
importância militar, prioridade relativa para ataque e possibilidades em armas
disponíveis. É executada tanto para alvos inopinados como alvos previstos. O
tempo dispendido na análise e a quantidade de pormenores nela examinados
dependerão do número de informes existentes, da disponibilidade dos meios de
ataque, do grau de coordenação exigido e da urgência para o ataque ao alvo.

5-9. EXECUÇÃO

A análise de alvo é realizada pelo S3 com auxílio, quando necessário, do
S2. No grupo, em alvos do interesse da artilharia leve, o número de informes
normalmente será pequeno, a disponibilidade de meios reduzida, a coordena-
ção necessária muito pouca e a urgência para o ataque relativamente grande,
de modo que a análise será resumida a rápido trabalho mental.

5-10. PROCESSO

a. O processo para análise de alvos é o geral, previsto no Manual de
Campanha C 6-21 - ARTILHARIA DA DIVISÃO DE EXÉRCITO - com as
simplificações necessárias. A Fig 5-1 resume todo o processo.

b. Os fatores principais que afetam suas partes são: plano da unidade
apoiada e características do alvo.

5-11. PLANO DA UNIDADE APOIADA

O plano da unidade apoiada é o elemento principal para a execução da
análise do alvo. O emprego de todo o apoio de fogo deverá ser planejado a fim
de contribuir ao máximo para o êxito da operação. As características de um alvo
não são, pois, elementos suficientes para indicar os efeitos que se procura obter
e o grau de eficiência deles.
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Fig 5-1. Quadro análise do alvo

5-12. CARACTERÍSTICAS DO ALVO

As características do alvo compreendem todos os aspectos do alvo e de sua
área, que podem influir na decisão para o ataque. Os informes fornecidos pelos
observadores avançados por ocasião das missões de tiro, geralmente não são
completos e, freqüentemente, tem-se de bater alvos sobre os quais se dispõe de
poucos informes. Entretanto, quanto mais se conhece um alvo, maior será a
probabilidade de ser convenientemente batido. Na realização da análise do alvo,
deve-se procurar auferir o máximo proveito das informações sobre alvos já
existentes. O S2 é o responsável pela verificação das características, pela
necessária dedução das possibilidades do alvo e pela proposta da prioridade em
que ele deve ser batido. As principais características a serem consideradas na
análise estão adiante relacionadas.
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a. Natureza do alvo - Compreende: descrição, dimensões e forma,
vulnerabilidade e capacidade de recuperação.

(1) Descrição - É a especificação do alvo ou de suas partes componen-
tes, efetivo e sua organização, quantidade de material e atividade em que está
empenhado, acidentes do terreno, etc. A descrição do alvo deverá ser tão correta
e detalhada quanto possível, pois constitui a base de toda a análise do alvo.

(2) Dimensões e forma - O conhecimento das dimensões e forma é
essencial na escolha e dimensionamento dos meios de fogo a empregar. Isto é
particularmente verdadeiro nos casos de alvos de grandes dimensões e forma
irregular; nestes casos pode ser necessário determinar tanto os limites da área
como o centro do alvo. Uma vez que a precisão com que o observador (ou outro
órgão de busca de alvos) pode determinar as dimensões do alvo é limitada,
porque a área dos alvos raramente é definida com precisão, é conveniente
adotar termos padronizados para informes sobre alvos.

(a) Profundidade do alvo - Todas as áreas de alvo são supostas de
aproximadamente 120 metros em profundidade, que é a profundidade de três
rajadas de uma bateria de obuses 105 mm com a mesma alça, e não excede uma
única rajada de uma bateria de obuses 155 mm. Alvos com profundidade maior
que 120 m devem ser batidos como se fossem dois. Para bater a profundidade
padrão não são necessárias correções especiais.

(b) Largura do alvo - Conforme as dimensões, os alvos são divididos
em três escalas adiante especificadas.

1) Escala 0 a 100 - A escala 0 a 100 designa os alvos que vão
desde um ponto a aproximadamente 100 m de largura. Os alvos desta escala
podem ser presumidos com 75 m de largura. Presume-se que o quadro normal
ou eficaz de qualquer calibre cobrirá mais do que um alvo da escala 0 a 100 e,
portanto, mesmo que o ponto médio esteja ajustado ao alvo, haverá desperdício
de munição durante a eficácia. Entretanto, a rapidez ou uma situação na qual não
se possa prever que o PM caia sobre o centro do alvo (tiros não observados)
podem impor o uso do quadro normal ou eficaz com alvos da escala 0 a 100. Um
observador que estiver ajustando sobre um alvo desses, normalmente, conver-
girá o feixe.

2) Escala 101 a 200 - A escala 101 a 200 designa os alvos de
mais de 100 m e até 200 m de largura, isto é, pode-se presumi-los com 150 m.

3) Escala 201 a 300 - A escala 201 a 300 designa os alvos
supostos maiores de 200 m e até 300 m de largura, isto é, pode-se presumi-los
com uma frente de 250 m. As três escalas acima são utilizadas nos nomogramas
de efeito (Fig 18-11, 18-12 e 18-13 do Cap 18) para calcular as rajadas
necessárias e obter a percentagem de baixas desejada.

(3) Vulnerabilidade - A experiência adquirida em alvos semelhantes,
freqüentemente faculta a possibilidade de, pelo tipo de alvo, conhecer-se sua
vulnerabilidade. Para isso, observem-se os aspectos adiante especificados.

(a) tipo de construção;
(b) densidade e distribuição das tropas e material na área do alvo;
(c) disciplina e moral do inimigo;
(d) mobilidade;
(e) natureza da fortificação de campanha.
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(4) Capacidade de recuperação - A possibilidade do inimigo reparar ou
substituir o alvo depois de batido e o espaço de tempo exigido para isso deverão
ser estimados. A natureza do alvo e os meios conhecidos que o inimigo pode
empregar nessa reparação ou substituição, servirão de base a essa estimativa.
A capacidade de recuperação do alvo é especialmente importante na decisão de
batê-lo ou não, da hora do desencadeamento do tiro e do efeito desejado.

b. Localização do alvo - A localização do alvo é a sua situação topográ-
fica. Essa localização tem uma influência direta sobre a seleção dos elementos
a empregar e, às vezes, na decisão de atirar ou não sobre o alvo. Para isso faz-
se um estudo dos aspectos adiante especificados.

(1) Localização em relação às linhas mais avançadas das tropas
amigas (limite curto de segurança).

(a) Há, continuamente, durante o combate, à frente da tropa amiga,
uma zona perigosa com relação aos tiros de artilharia. Conforme a situação,
necessário se torna, estabelecer uma margem de segurança para os tiros nas
proximidades dessa tropa. Ela será função do calibre (raio de ação dos estilha-
ços), tipo de trajetória (mergulhante ou vertical), tipo de espoleta (instantânea,
tempo ou eletrônica), natureza do terreno (cobertura por ele proporcionada) e
estado de instrução da tropa (elementos já experimentados ou não).

(b) A decisão de seu estabelecimento é da competência do Cmt da
arma base, ouvindo o artilheiro no que diz respeito às características do tiro.

(c) Essa margem de segurança estabelece o limite curto de segu-
rança (Lim CS) aquém do qual o S3 não deve atirar, a não ser quando o pedido
de tiro é solicitado por elemento da tropa interessada, que então tomará as
precauções necessárias. Esta prescrição existe porque, além dos observadores
avançados diretamente relacionados com as tropas avançadas, outros observa-
dores poderão solicitar tiros, desconhecendo por completo a situação na frente.

(d) Se houver desconhecimento da posição exata dos primeiros
elementos amigos é difícil estabelecer o Lim C S, para se decidir atirar, quando
solicitado por elementos que não aqueles das primeiras linhas. É indispensável,
nessas condições, prever uma margem de segurança suplementar.

(e) A tabela 5-1 dá um exemplo de margens de segurança para fim
de instrução, quando se utilizam trajetórias mergulhantes com granada explosi-
va e espoletas instantânea ou retardo. Empregando-se tiro mergulhante com
espoletas tempo ou eletrônica, ou tiro vertical, as margens de 300 e 500 m devem
ser aumentadas face à natureza mais perigosa do tiro.

(f) No combate real, os valores da tabela 5-1 não são adotados.
Poderão servir apenas como base na fixação da margem de segurança em
combate.

Tab 5-1. Margem de segurança

LAIRETAM AÇNARUGESEDMEGRAM

mm501 ofrag1+m003

mm551 ofrag1+m005
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(2) Localização em relação à LSAA - Aquém dessa linha, somente a
artilharia que a estabeleceu poderá ter iniciativa de fogo sem coordenação
prévia. Outras artilharias só poderão fazê-lo após a devida coordenação com
aquela que a estabeleceu.

(3) Localização em relação aos limites laterais da zona de ação - Alvos
fora ou muito próximos dos limites laterais da Z Aç, e que estejam situados
aquém da LSAA, só poderão ser batidos mediante coordenação com a unidade
vizinha.

(4) Localização em relação aos alvos auxiliares - O AA que servirá de
base para o emprego de correções é escolhido em função de sua proximidade
do alvo, do tipo de correções obtidas, da precisão com que foram obtidas e a
validade das correções. Alvos que se encontram fora da zona de validade das
correções obtidas não deverá ser batido por tiros não observados. A validade das
correções está contida no capítulo 7.

(5) Proximidade de outras instalações - A posição do alvo em relação
a outros alvos (instalações inimigas protegidas pela Convenção de GENEBRA
e locais interditos ao fogo por instrução dos comandantes respectivos) deve ser
considerada durante o estudo do alvo.

(6) Precisão na localização - A precisão provável da localização do alvo
deverá ser avaliada. A quantidade de munição, necessária para o ataque a alvos
localizados com exatidão, depende da precisão dos materiais e do raio de ação
do projetil.

c. Terreno e condições meteorológicas
(1) Terreno - O terreno tem relação direta com a vulnerabilidade do alvo.

Sendo de configuração irregular, oferece ampla cobertura natural, exigindo
maior gasto de munição do que o necessário para se obter efeito igual em terreno
plano. Limita freqüentemente o controle das eficácias pela observação aérea ou,
em alguns casos, impede completamente a observação e restringe a ação do
radar. Os alvos bem desenfiados pelo terreno, às vezes, só serão atingidos pelo
tiro vertical ou pela aviação. O desenfiamento oferecido pelo terreno tem
influência na escolha do modo de bater o alvo, exigindo por vezes, mudança de
posição do material. A natureza da vegetação na área do alvo deverá ser levada
em consideração quando da escolha da munição.

(2) Condições meteorológicas - As condições meteorológicas afetam,
em certo grau, as possibilidades do tiro de artilharia.

(3) Efeitos conjugados - O terreno e as condições meteorológicas
afetam simultaneamente a visibilidade sobre o alvo, sendo por isso necessário
verificar se o tiro direto e outros observados podem ser empregados.

d. Possibilidade do alvo - Consiste na possibilidade existente ou admissível
do alvo interferir na missão da unidade apoiada. Abrange o estudo de zona em
que o alvo poderá exercer essa possibilidade e de sua importância geral. A
possibilidade do alvo é fator a considerar na classificação das prioridades para
batê-lo. A hora do desencadeamento, o efeito que se deseja conseguir sobre o
alvo e, por conseguinte, a escolha dos meios a serem usados, todos serão
influenciados pelas possibilidades do alvo.

(1) Bases - A possibilidade do alvo é deduzida particularmente de sua
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natureza, da localização do terreno, das condições meteorológicas e do plano da
unidade apoiada.

(2) Prioridade para bater alvos - Às vezes, por inexistência de apoio de
fogo suficiente ou por outras deficiências, como por exemplo, falta de munição,
não será possível bater simultaneamente todos os alvos. Em conseqüência,
estabelece-se, num certo período de tempo, a ocasião em que cada alvo deve
ser batido. Desta maneira, será muitas vezes aconselhável a determinação da
prioridade relativa dos alvos, assegurando por esse meio a execução do tiro
sobre os mais importantes. O S3 e o S2 trabalham juntos na organização das
prioridades. A prioridade conferida a determinado alvo, dependerá freqüentemente
do escalão que recebeu a missão da unidade apoiada. Por essa razão, não
indicam necessariamente a hora ou a seqüência em que os alvos devem ser
batidos. Por exemplo - uma força inimiga, do valor de um batalhão, reunida a uma
distância que lhe permita interferir no desempenho da missão da unidade
apoiada, poderá ter alta prioridade para a artilharia em apoio geral, o mesmo não
acontecendo para a artilharia em Aç Cj. Poderão ser usadas normas adiante
especificadas na fixação de prioridade.

(a) Prioridade I - Alvos capazes de impedir a execução do plano da
unidade apoiada.

(b) Prioridade II - Alvos capazes de interferência séria e imediata na
execução do plano da unidade apoiada.

(c) Prioridade III - Alvos capazes de interferência séria e remota na
execução do plano da unidade apoiada.

(d) Prioridade IV - Alvos capazes de interferência limitada em
relação ao plano da unidade apoiada.

e. Reações inimigas - A possibilidade do inimigo interferir ou impedir a
realização eficiente do tiro ou de diminuir os seus efeitos, deverá ser convenien-
temente estudada. Estes fatores influem diretamente na escolha dos meios a
empregar e no auxílio ou proteção a ser solicitado para esses meios. As reações
inimigas podem compreender: contrabateria, interferência eletrônica e o ataque de
áreas de posição pela aviação tática.

5-13. DECISÃO PROVISÓRIA

Depois de examinar as características do alvo e tendo em vista o plano da
unidade apoiada, é estabelecida uma decisão provisória, quanto ao tipo de efeito
e o grau de eficiência que se procura obter. Ela serve de base à determinação
das unidades a serem empregadas, da munição a ser consumida, do método e
da hora do desencadeamento do tiro. Se houver armas apropriadas (calibre e
quantidade) e munição suficiente, a decisão provisória poderá ser confirmada;
se não houver, será feito novo estudo sobre o efeito desejado e adotada uma
decisão que possa ser executada. A possibilidade do alvo influir na operação e
o espaço de tempo durante o qual está exposto ao fogo, poderão determinar o
tipo de efeito, grau de eficácia e hora de batê-lo. Os tipos comuns de efeitos que
podem ser escolhidos estão descritos adiante.

a. Destruição - Tiro concentrado em um alvo para danificá-lo, de maneira
a torná-lo imprestável.
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b. Neutralização - Tiro intenso sobre um alvo, para ocasionar perdas,
impedir movimento ou ação, causar destruição limitada do material e, como
consequência, anular a eficiência combativa do inimigo. Consegue-se, às vezes,
neutralização satisfatória pelo emprego de fumaça no alvo ou ocultando a tropa
amiga por uma cortina. A maior parte das missões de tiro da artilharia, destina-
se a neutralizar alvos. A neutralização é, muitas vezes, mantida pela repetição,
após a concentração inicial, de tiros de menor intensidade a intervalos variados.

c. Inquietação - Tiro de menor intensidade que o de neutralização, com o
objetivo de infligir baixas, perturbar o inimigo e obrigá-lo, para furtar-se a perdas,
a restringir seus movimentos, abatendo-lhe o moral.

d. Interdição - Tiro menos intenso que o de neutralização, que visa áreas
ou pontos (vias de transporte, ect) para interromper ou tornar intermitente o seu
uso.

5-14. ESCOLHA DOS MEIOS

As características das unidades disponíveis são examinadas inicialmente
para determinar quais as capazes de produzir o efeito desejado sobre o alvo e, a
seguir, fixar as mais indicadas para emprego. Para isso deve ser realizada á
análise adiante especificada.

a. Potência de fogo - A potência de fogo empregada deve ser capaz de
produzir o efeito desejado sobre o alvo, conseguindo isso sem causar danos não
desejados no próprio alvo e em suas proximidades. O calibre, a cadência de tiro
e a munição deverão ser considerados, pois é possível que o efeito desejado possa
ser conseguido por materiais de tipos diferentes.

(1) Calibre - Os projetis de maior calibre são mais indicados para certas
missões de destruição. Não se dispondo de calibre conveniente em quantidade
suficiente para uma dada missão, o consumo de munição por unidade será muito
maior.

(2) Cadência de tiro - As cadências de tiro dos materiais constantes da
tabela 5-2 não podem ser ultrapassadas, sob pena de danificar o material e causar
acidentes. Quando há exigência de desencadeamento rápido e grande volume de
fogo, às vezes, é necessário utilizar diversas unidades para evitar ca-dências
superiores às permitidas. As cadências recomendadas na tabela 5-2 pressupõem
peças em repouso ou resfriadas após o tiro. Durante períodos prolongados de tiro,
devem ser usadas as cargas mais fracas, por causa do maior aquecimento
causado pelas cargas mais fortes.

Tab 5-2. Cadência de tiro Max por peça

LAIRETAM SORIEMIRP
nim01

SORIEMIRP
nim03

ODAGNOLORPORIT
AROH/P

mm501 04 08 021

mm551 03 54 06
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(3) Munição - O Cap 18 trata do efeito das diferentes munições. Afora
isso, um importante fator a considerar é a quantidade de munição existente. Só
com autorização do comando superior é que poderá o consumo diário ultrapas-
sar o autorizado. Quando este for pequeno (10 a 30 tiros por peça por dia, para
o obus 105 mm) as missões serão limitadas àquelas que mais contribuam para
a missão da tropa apoiada; quando o consumo autorizado é grande, poderão ser
desencadeadas missões que interessem a operações futuras já planejadas e
algumas missões que requeiram concentração de fogos sem ajustagem.

b. Precisão do tiro - A máxima precisão é procurada para que se consiga
o resultado desejado sem excessivo consumo de munição, perda de tempo e
sem atingir desnecessariamente tropa ou material cuja preservação seja dese-
jada. Os principais fatores que deverão ser considerados estão descritos
adiante.

(1) Alcance - Nos longos alcances, a precisão de alguns materiais
(indicada pelo dpa das tabelas) limitará o seu emprego; o tiro terá menor
densidade, requerendo mais munição para bater um mesmo alvo. Pode-se
utilizar uma unidade atirando ao longo do eixo longitudinal do alvo, para melhor
aproveitar a dispersão do material. Com as alças normais (240 a 460 milésimos),
o dp e a dispersão não representam problema sério e o S3 só deverá preocupar-
se com eles quando atirar próximo ao alcance máximo da carga utilizada.

(2) Levantamento topográfico e preparações do tiro - Para se obter tiros
eficazes é necessário que se disponha de elementos provenientes de levanta-
mentos e regulações ou boletins meteorológicos e dados sobre a Vo; quando
não tiverem sido obtidos ou são imprecisos, os alvos devem ser batidos com tiros
observados, pois nesses casos, normalmente, os tiros não observados são
ineficazes.

(3) Precisão de localização - A destruição de alvos pequenos e
localizados com exatidão requer materiais precisos. Por outro lado, certos alvos
importantes, em que pese localizações imprecisas, podem justificar o tiro de
diversas unidades - centralização do tiro - a fim de se assegurar que sejam eles
batidos eficazmente. Os fogos de inquietação podem, geralmente, ser executa-
dos com eficiência com materiais menos precisos.

(4) Proximidade de tropas amigas - As unidades escolhidas para bater
alvos nessas condições devem ser as mais precisas e possuidoras das corre-
ções mais atualizadas. A grandeza do dpa deve ser considerada nas unidades
que cobrem o limite curto sempre que estiver em jogo a segurança das tropas
amigas que o guarnecem.

c. Tempo disponível - Os alvos inopinados devem ser batidos imediata-
mente após serem assinalados. Será muitas vezes mais aconselhável utilizar
um meio de fogo de pronta disponibilidade do que outro mais eficiente, mas que
por diversas circunstâncias terá o seu emprego retardado. No mínimo, o meio
escolhido deve ser capaz de bater o alvo dentro do tempo estabelecido. Por
conseguinte, deve estar em posição ou ter mobilidade suficiente para alcançar
uma posição de onde possa realizar um tiro eficaz, dentro do tempo fixado.
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d. Disponibilidade de artilharia
(1) Quando a artilharia existente é escassa, a cada unidade caberá,

evidentemente, um maior número de alvos.
(2) A manutenção de neutralizações, inquietações e interdições pode

ser cometida a alguns elementos, que ficarão empenhados por algum tempo
mas que podem cumprir outras missões durante esse período.

(3) Determinados alvos (alvos críticos) devem ser imediatamente
batidos, podendo justificar o emprego de toda a artilharia disponível, sem
obediência a economia de munição. Durante os contra-ataques, por exemplo.
Do mesmo modo deve-se concentrar rapidamente fogos sobre certos alvos
enquanto são vulneráveis (reunião de viaturas e grande quantidade de pessoal
desabrigado).

(4) Quando há disponibilidade de Art, deve-se considerar que um ótimo
efeito desmoralizante contra pessoal inimigo é conseguido cobrindo-se uma
área com tiros de diversas direções, empregando-se vários calibres e diversos
tipos de projetis e espoletas.

e. Outros efeitos do tiro - Os efeitos do tiro nem sempre se limitam aos
que se deseja obter sobre o alvo. Por essa razão, muitas vezes exclui-se o uso
de determinada arma. Antes do emprego de qualquer elemento, deverá ser feito
um estudo sobre possíveis efeitos não desejados e suas influências sobre o
plano de ação da unidade apoiada. Poderão ser considerados os fatores adiante
especificados:

(1) efeitos sobre o próprio alvo;
(2) efeitos sobre a área do alvo;
(3) baixas civis na área do alvo;
(4) moral das tropas inimigas;
(5) moral das tropas amigas; e
(6) outros fogos amigos.

5-15. MODO DE BATER O ALVO

Escolhido o tipo e valor do meio de apoio de fogo, a sua eficiência poderá
ser posteriormente aumentada pelo modo de bater o alvo. Os fatores que
determinam este modo são os adiante especificados.

a. Localização do ponto médio - Nos alvos de pequenas dimensões, o
fogo é dirigido para o centro da área. Quando se faz a repartição nos alvos de
grande área, sobre os quais várias unidades vão atirar, são escolhidos diversos
pontos médios, a fim de que sejam integralmente batidos. O terreno na área do
alvo é estudado e o fogo colocado de maneira a reduzir ao mínimo a proteção
fornecida ao inimigo pela cobertura natural.

b. Surpresa - O fogo de surpresa é extremamente eficaz e seu emprego
deve constituir preocupação constante. Sua execução reduz a eficiência do
inimigo prejudicando suas medidas de defesa. A melhor maneira de se conse-
guir o fogo de surpresa é por meio de grande concentração em curto período de
tempo. Desta forma, o inimigo terá surpresa quase total e, em muitos casos, torna-
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se incapaz de se abrigar antes que tenha sofrido muitas baixas. O desencadeamento
hora no alvo (HNA) consiste na chegada simultânea dos tiros ao alvo, desenca-
deados por vários elementos; sua eficácia depende da precisão com que foram
realizadas a organização topográfica, as regulações e a aplicação das correções
meteorológicas. Se o número de elementos disponíveis não for suficiente para o
eficiente emprego do desencadeamento HNA, deve-se procurar fazer uso de
armas com grande cadência de tiro.

c. Densidade do tiro - É indispensável que a densidade do tiro sobre todas
as partes da área do alvo seja uniforme. Isto será conseguido batendo partes da
área, sucessivamente, por uma unidade ou simultaneamente por muitas, sendo
este último processo mais eficiente.

d. Duração do tiro - Se bem que, de um modo geral, consiga-se maior
eficácia desencadeando um tiro intenso no momento oportuno, poderá ser
conveniente, por outras razões, realizá-lo durante um longo período de tempo.
Este é o caso dos fogos de inquietação e interdição, que devem conservar o
inimigo preocupado e abalado moralmente.

5-16. HORA DO DESENCADEAMENTO

A hora do desencadeamento deverá ser a que assegurar a maior eficácia
dos fogos empregados. O alvo de maior prioridade não será sempre o primeiro
a ser batido e nem sempre será mais aconselhável bater um alvo imediatamente
após sua localização. A fixação da hora do desencadeamento depende, princi-
palmente, dos fatores adiante especificados.

a. Mobilidade do alvo - O alvo de grande mobilidade terá prioridade
superior ao alvo fixo.

b. Capacidade de recuperação - O tempo necessário ao inimigo para
reparar ou substituir o alvo deverá ser considerado na fixação da oportunidade
de desencadeamento do tiro. Além disso, deve ser considerado o período de
tempo durante o qual o alvo constitui uma ameaça à unidade apoiada. Uma
comparação desses tempos indicará o momento mais vantajoso para o tiro.

c. Limitações - Embora as considerações anteriores possam indicar a
ocasião em que o tiro deve ser realizado sobre determinado alvo, outros fatores
poderão forçar o desencadeamento em hora menos conveniente ou com menor
número de meios. Em alguns casos podem até impedir qualquer ataque pelo
fogo. Esses fatores são:

(1) prioridade para o tiro;
(2) indisponibilidade de meios adequados;
(3) restrições no tiro; e
(4) condições meteorológicas.
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5-17. DECISÃO

Selecionados os elementos mais apropriados ao alvo, os efeitos desejados,
o modo de batê-lo, a oportunidade de desencadeamento de fogo e a munição
conveniente, toma-se a decisão que é concretizada com os demais elementos
necessários na ordem de tiro expedida à C Tir.

5-18. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este artigo expôs o processo para análise de alvos, utilizável em todos os
escalões. Nos escalões pequenos (Gp, Agpt), na maior parte dos casos, o
estudo de todos os fatores não é necessariamente executado, uma vez que
muitos deles não existem e outros já se encontram incorporados à situação. A
análise, como já foi dito inicialmente, resumir-se-á em RÁPIDO TRABALHO
MENTAL para transformar-se na ordem de tiro ou ordem do S3 (Artigo III).

ARTIGO III

ORDEM DE TIRO E MENSAGEM RESPOSTA

5-19. INTRODUÇÃO

Após a análise do alvo, o S3 consubstancia sua decisão final em uma
ordem de tiro, que é anunciada e repetida, se necessário, de modo a ter certeza
de que o pessoal interessado dela tomou conhecimento.

5-20. ELEMENTOS DA ORDEM

A ordem de tiro compreende os elementos adiante especificados ou
alguns deles (conforme o caso), enunciados nessa seqüência a fim de evitar
erros e confusão, bem como economizar tempo na exploração das comunicações.

a. Bateria(s) que atira(m) na eficácia.

b. Bateria que ajusta.

c. Método de tiro da bateria que ajusta.

d. Base para correções.

e. Quadro.

f.  Projetil.

g. Lote de munição.

h. Carga.

i.   Espoleta.
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j.  Volume de fogo.

l.  Escalonamento de alça ou zona.

m. Desencadeamento.

n.  Designação da concentração.

5-21. BATERIA(S) QUE ATIRA(M) NA EFICÁCIA

a. A decisão quanto às baterias que vão participar da eficácia é fruto da
análise do alvo. No escalão grupo, dependem:

(1) do número de baterias disponíveis;
(2) do tamanho da área a ser batida e a precisão da localização;
(3) do calibre, tipo e número de peças por bateria;
(4) da possibilidade, ou não, de desencadear o tiro de surpresa;
(5) da importância do alvo;
(6) da disposição relativa das baterias entre si e em relação ao alvo;
(7) do efeito desejado (neutralização, inquietação ou interdição);
(8) da bateria com as mais recentes e melhores correções na zona do

alvo;
(9) da situação da munição; e
(10) das prescrições do comando.

b. Os nomogramas (Cap 18, Fig 18-11, 18-12, 18-13) dão o número de
baterias e de rajadas necessárias para bater alvos escala 0 a 100 ,101 a 200 e
201 a 300.

c. Os alvos mais profundos que 120 m ou mais largos que os valores das
escalas 0 a 100 ,101 a 200 e 201 a 300 podem ser batidos:

(1) aumentando o número de Bia a atirar;
(2) dividindo o alvo em vários outros e designando partes a diferentes

baterias;
(3) usando o tiro de ceifa ou zona (1 ou 2) com uma única bateria, ou com

baterias controladas como se fossem uma única unidade de tiro.

d. Quando há um grupo em reforço, a solução fica bastante facilitada.

5-22. BATERIA QUE AJUSTA

Normalmente, nas missões de regulação ou de emprego de todo o grupo,
é empregada a bateria de alcance médio em relação ao alvo; nos grupos mistos
(baterias de calibres diferentes) será a bateria com material de menor calibre.
Quando apenas duas baterias participarão da eficácia, ajustará a Bia que
dispuser de mais munição.
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5-23. MÉTODO DE TIRO DA BATERIA QUE AJUSTA

O método padrão é CQ1 nas ajustagens do tiro sobre zona (TSZ), e (Tal)
peça Q1 nos tiros de precisão. Este elemento só é anunciado se o observador
solicitou outro método e o S3 não pode atendê-lo (tiro sobre zona). No TSZ,
poderá ainda ser BQ1.

5-24. BASE PARA CORREÇÕES

a. A decisão quanto ao alvo auxiliar que servirá de base para as correções
é fruto da análise de alvo.

b. Mesmo quando na C Tir só houver correções para um AA e este for
utilizado como base, o S3 não omite esse comando.

5-25. QUADRO

A decisão, quanto a ser efetuada ou não a adaptação do quadro, é fruto da
análise do alvo e solicitação do observador. Nesses raros casos, o S3 incluirá na
ordem os comandos adiante especificados.

a. CORREÇÕES ESPECIAIS - Seguida de uma descrição do feixe deseja-
do, FEIXE CONVERGENTE, por exemplo, quando desejar o emprego de corre-
ções especiais.

b. FEIXE (TANTOS) METROS - Quando desejar o simples cálculo de
correções de feixe.

5-26. PROJETIL

a. O projetil ou combinação de projetis a utilizar é fruto da análise do alvo
e solicitação do observador (Tab 18-46 do Cap 18).

b. Se a mensagem do observador e a ordem de tiro nada especificarem,
será usada a granada explosiva.

5-27. LOTE DE MUNIÇÃO

a. Designação
(1) Nas munições engastadas e desengastadas a designação do lote

corresponde à combinação projetil-propelente e é feita por uma letra: A, B, etc.
(2) Nas munições não encartuchadas, quando se desejar uma especí-

fica combinação de projetil e propelente, o lote recebe a designação de duas
letras AB - a primeira para o lote de projetis e a segunda para o lote da carga de
projeção.

b. Escolha
(1) Os lotes de grande quantidade são reservados para missões de

grupo, tiros não-observados e missões tipo eficácia. Por isso serão escolhidos
para as regulações e conseqüente obtenção de correções.
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(2) Os lotes de pequena quantidade devem ser usados nas missões tipo
ajustarei de bateria, pois para eles não se justifica a obtenção de correções.

c. Anunciação
(1) Se o S3 especifica a base para correções em sua ordem, omite o lote

e carga. Cada calculador determina o lote e a carga para sua Bia, na lista que
possui.

(2) Se na ordem não foi especificada a base para correções, o S3 deve
dar a carga (exceto no TV) e o lote.

(3) Quando uma missão tipo ajustarei for executada por uma bateria, o
S3 não necessita especificar o lote, mas o CLF deve fazê-lo para evitar o tiro das
peças com diferentes lotes e para executar os planos e prescrições do coman-
dante de bateria a respeito. Por exemplo: consumir primeiro os lotes ímpares de
menor quantidade.

(4) Nos grupos mistos, o lote e a carga, se anunciados, devem sê-lo
para cada bateria. Por exemplo: Gp, Vm, Vm lot A Cg 5, Pt Lot AB Cg 4, etc.

5-28. CARGA

a. A escolha da carga é concluída da análise de alvo pelo estudo da
missão, natureza do alvo e terreno, munição disponível, tipo de espoleta a ser
utilizada, alcance e efeitos desejados. Os capítulos sobre tiro de precisão e zona
e missões especiais, tratam das diversas maneiras de escolhê-la.

b. A anunciação da carga na ordem de tiro, feita juntamente com o lote,
obedece às prescrições do parágrafo anterior.

5-29. ESPOLETA

a. A escolha da espoleta é concluída na análise de alvo pelo estudo da
missão, natureza do alvo e terreno, disponibilidade de espoletas, alcance e efeito
procurados (Tab 18-46 do Cap 18).

b. A omissão da espoleta na ordem de tiro significa que o S3 concorda com
a seleção de espoleta do observador.

5-30. VOLUME DE FOGO

a. O número de rajadas é fruto da análise de alvo, da solicitação do
observador e da conclusão do S3, face a situações análogas e seu conhecimen-
to do inimigo.

b. Os nomogramas, estudados no capítulo 18 (Fig 18-11, 18-12 e 18-13),
servem como guia na determinação do número de rajadas a desencadear sobre
determinados tipos de alvos.
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5-31. ESCALONAMENTO DE ALÇA E ZONA

a. O escalonamento de alça ou zona é decidido na análise de alvo pelo
estudo da área a ser batida, da precisão com que foi localizado o alvo, do desvio
provável em alcance e da solicitação do observador.

b. Para escalonar 100 m o S3 anuncia ESCALONAR 1C e para 50 m
ESCALONAR 1/2C (Fig 5-2); quando a missão é de bateria, será anunciado Z1
para escalonar 1/2 garfo (3 alças) e Z2 para escalonar 1 garfo (5 alças).

c. Normalmente, um grupo não atirará com escalonamento maior que 1C,
pois, neste caso, não haverá cobertura uniforme da área do alvo.

Fig 5-2. Profundidades batidas (aproximadas) por um Gp com ADC, Esc 1/2C e 1C

5-32. DESENCADEAMENTO

a. O momento de abertura do fogo é decidido na análise do alvo, pelo estudo
da missão, natureza do alvo e efeito procurado ou para atender à solicitação do
observador. Poderá ser: “QUANDO PRONTO (QP)”, “A MEU COMANDO (AMC)”,
“HORA NO ALVO (HNA)” OU “A HORÁRIO (HOR)”.

b. Quando o S3 omite esse elemento e o observador não tenha solicitado
outro modo de desencadeamento, significa que o tiro deve ser desencadeado,
“QUANDO PRONTO” - isto é, assim que os elementos tiverem sido determinados.

c. O desencadeamento “A MEU COMANDO” é determinado pelo S3, a
pedido da AD ou escalões superiores, do observador ou quando desejar que o
FOGO seja comandado simultaneamente num determinado momento.

5-31/5-32
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d. O desencadeamento “HORA NO ALVO” é determinado pelo S3 quando
for desejado que os tiros caiam ao mesmo tempo no alvo para maior efeito de
surpresa. Um exemplo típico é o do início de uma preparação.

e. O desencadeamento “A HORÁRIO”  é determinado quando se deseja as
concentrações desencadeadas em determinados horários já previstos. Um
exemplo típico é o do repertório de tiros previstos.

5-33. DESIGNAÇÃO DA CONCENTRAÇÃO

A concentração tem sua designação retirada da lista do CC (ou operadores
de prancheta) ou já está designada (caso do planejamento de fogos e missões do
escalão superior).

5-34. ELEMENTOS PADRÃO

a. Quando o observador omite um elemento em sua mensagem inicial está,
na verdade, solicitando o padrão (Fig 5-3). Da mesma forma, na ordem de tiro, todo
elemento omitido será o padrão.

b. Existem situações, porém, em que esta norma não é seguida. Se, por
exemplo, o observador pede feixe convergente, dois casos podem ocorrer.

(1) O S3 não atende. Neste caso a ordem de tiro deve conter feixe
normal (apesar de ser o padrão) e este elemento também fará parte da Msg Rsp.

(2) O S3 atende. Neste caso, na ordem de tiro, é omitido o quadro,
apesar do que será utilizado não ser o padrão.

5-35. QUADRO RESUMO DA ORDEM DE TIRO

A Fig 5-3 apresenta um resumo da ordem de tiro.
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Fig 5-3. Quadro resumo da ordem de tiro

5-35
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5-36. MENSAGEM RESPOSTA

a. Após a ordem de tiro para a C Tir, é enviada ao observador a mensagem
resposta composta obrigatoriamente dos elementos da ordem de tiro adiante
especificados: bateria(s) que atira(m) na eficácia, volume de fogo e designação
da concentração.

b. Além desses elementos obrigatórios (na seqüência correspondente), a
mensagem resposta deverá conter todos os elementos que serão executados
diferentemente dos solicitados ou dos implícitos na mensagem inicial.

c. A Fig 5-4 mostra alguns exemplos de acréscimos à mensagem
resposta.

Fig 5-4. Exemplos de acréscimos à mensagem resposta
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CAPÍTULO 6

TIRO SOBRE ZONA

ARTIGO I

CONDUTA DA CENTRAL DE TIRO

6-1. INTRODUÇÃO

O procedimento da C Tir durante uma missão de TSZ, nada mais é que o
entrosamento harmonioso das funções de cada um dos seus membros. Essas
funções, em sua maior parte, já foram pormenorizadas no capítulo 4 - O
TRABALHO GERAL DA C Tir - e aqui só serão abordadas quanto à escolha de
carga pelo S3 e seqüência dos trabalhos.

6-2. ESCOLHA DE CARGA

A escolha de carga para a missão de TSZ obedece aos princípios adiante
especificados:

a. Desde que o alvo se encontre dentro da zona de validade de um AA, sobre
o qual já se tenham obtido correções com determinada carga (preparação
experimental ou teórica), o AA será a base para correções e, implicitamente, será
escolhida a sua carga.

b. Não se dispondo de correções, a carga será escolhida mediante a
consulta à tabela de seleção de cargas, existente na tabela numérica de tiro.
Desta forma, será utilizada a carga que proporcione, para determinado alvo, o
menor desvio provável em alcance, facilitando seu enquadramento. A escolha da
carga, através da TNT, proporcionará a utilização de cargas fortes, com menor
duração de trajeto e ,conseqüentemente, menor exposição da trajetória à
detecção por parte do inimigo.
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c. Caso não se disponha da TNT do material empregado, ou em situação
de exercícios em campanha, em que se deseje causar uma menor usura no tubo,
a carga deverá ser escolhida como a seguir:

(1) Tiro de percussão
(a) Escolher a menor carga, na qual o alcance do alvo não ultrapasse

o seu melhor alcance (triângulo isósceles vermelho sobre a linha que separa alça
e garfo na RT).

(b) Escolher a menor carga cujo alcance máximo seja, no mínimo,
1/3 maior do que o alcance do alvo (quando os elementos são obtidos por métodos
aproximados) ou 1/8 maior que o alcance do alvo (quando os elementos são
obtidos por métodos precisos).

(c) Se possível, nos obuses, selecionar uma carga que bata o alvo
com alças entre 240 e 460 milésimos.

(2) Tiro tempo
(a) Além da consideração constante de (1) (a), a carga escolhida

deve ser uma na qual o alcance do alvo não ultrapasse o triângulo retângulo da
RT, indicativo de um desvio provável de 15m na altura de arrebentamento na carga
considerada.

(b) Na realidade, para se ter a certeza moral de que se obtém somente
arrebentamentos em tempo, é necessário que a altura de arrebenta-mento seja,
no alcance e carga, superior a um garfo na altura de arrebentamento. Isto somente
acontece com alcances médios e curtos e com cargas fortes. Por exemplo, com
o obus 105 mm, para uma altura de arrebentamento de 20 metros a 4100 m,
apenas haverá tiros em tempo na Cg 7.

c. Havendo necessidade de se obter ricochete, o S3 verificará se as ele-
vações que batem o alvo, permitem um ângulo de incidência favorável ao mesmo
- Tab 6-1.

(1) Em terrenos planos, considerando o ângulo de sítio igual a zero, o
ângulo de incidência coincide em valor com o ângulo de chegada fornecido pelas
tabelas de tiro. Nestes casos, para determinado alcance, a elevação será
facilmente identificada.

ovlaedopiT *aicnêdicniedolugnÂ ededadilibaborP
etehcocir

edonerreT
aidémaicnêtsisnoc

'''052a0 levávorpotiuM

'''054a'''052 levávorP

otercnoC
'''008a0 levávorpotiuM

'''0521a'''008 levávorP

onerretoeairótejartàetnegnataertneotcapmiedotnoponodideM*
olucátsbouo

.1-6baT

6-2
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EXEMPLO: Alcance desejado: 3500 m
Armamento: Obus 105 mm M101
Munição:....................................................................
Alça: ?
Solução:

Os dados acima permitem concluir que  a  alça  109,4”’  (Cg 7) é a
mais indicada. Ela acarreta menor ângulo de incidência (145”’) e, pela carga de
projeção, maior velocidade de impacto, aumentando ainda mais o grau de
probabilidade. Deve-se verificar, ainda, se há restrições impostas pela topografia
relativas à trajetória.

(2) Em terrenos com aclive (considerando o ângulo de sítio igual a zero),
adotar-se-á o procedimento análogo ao descrito no item (1). Neste caso, o ângulo
de incidência (l) será de valor igual à soma do ângulo de queda (Q) e do ângulo
de inclinação do terreno, aclive (A).

I = Q + A

EXEMPLO: Alcance desejado: 3500 m
Armamento: Obus 105 mm M101
Munição:....................................................................
Aclive: 200”’
Alça: ?
Solução:

ALEBATEDSODITBOSODAD EDADILIBABORP
ETEHCOCIREDAGRAC AÇLA ADEUQEDOLUGNÂ

1
2
3
4
5
6
7

'''2,577
'''0,294
'''4,873
'''2,092
'''8,802
'''8,951
'''4,901

'''248
'''445
'''024
'''023
'''232
'''981
'''541

levávorpmI
levávorpmI

levávorP
levávorP

levávorPotiuM
levávorPotiuM
levávorPotiuM

AGRAC AÇLA EDOLUGNÂ
ADEUQ EVILCA AICNÊDICNI EDADILIBABORP

1
2
3
4
5
6
7

'''2,577
'''0,294
'''4,873
'''2,092
'''8,802
'''8,951
'''4,901

'''248
'''445
'''024
'''023
'''232
'''981
'''541

'''002
'''002
'''002
'''002
'''002
'''002
'''002

'''2401
'''447
'''026
'''025
'''234
'''983
'''543

levávorpmI
levávorpmI
levávorpmI
levávorpmI

levávorP
levávorP
levávorP
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Os dados acima permitem concluir que  a  alça  109,4"’  (Cg 7) é a
mais indicada. Ela acarreta o menor ângulo de incidência (345"’) e maior
velocidade de impacto, aumentando a probabilidade de ricochete.

(3) Em terrenos com declive (considerando o ângulo de sítio igual a zero),
adotar-se-á o procedimento de incidência (I) que será de valor igual à diferença
entre o ângulo de queda (Q) e o ângulo de inclinação do terreno-declive (D).

I = Q - D

EXEMPLO: Alcance desejado: 3500 m
Armamento: Obus 105 mm M101
Munição:....................................................................
Declive: 200"’
Alça: ?

Os dados acima permitem concluir  que  a  alça  208,8"’ (Cg 5)
acarreta o menor ângulo de incidência possível. Entretanto, considerando a
irregularidade do terreno, pode ocorrer, pela dispersão, que o evento não ocorra.
Neste caso, deve ser adotada a alça 290,2"’ com uma maior probabilidade de
acerto no alvo.

(4) Nos casos em que o ângulo de sítio for diferente de zero, independen-
te da inclinação do terreno, deve-se obter a alça por procedimentos análogos aos
descritos nos itens (1), (2) e (3); e em seguida realizar a correção complementar
correspondente.

6-3. MISSÃO TIPO EFICÁCIA - ESPOLETA PERCUTENTE

a. O desenrolar das operações é normalmente o que se segue.
(1) A mensagem é cotejada em voz alta, de modo que todos os

calculadores a anotem, e o alvo seja locado pelos controladores, simultaneamen-
te.

(2) O S3, normalmente, junto à prancheta do CV, efetua a análise do alvo,
toma sua decisão e dá a ordem de tiro.

(3) O CH é posto em ligação com o observador e envia a mensagem
resposta.

(4) Os calculadores das baterias que serão empenhadas na missão

AGRAC AÇLA EDOLUGNÂ
ADEUQ EVILCED AICNÊDICNI EDADILIBABORP

1
2
3
4
5
6
7

'''2,577
'''0,294
'''4,873
'''2,092
'''8,802
'''8,951
'''4,901

'''248
'''445
'''024
'''023
'''232
'''981
'''541

'''002
'''002
'''002
'''002
'''002
'''002
'''002

'''246
'''443
'''022
'''021
'''230

-
-

levávorpmI
levávorP

levávorPotiuM
levávorPotiuM
levávorPotiuM

-
-

6-2/6-3



6-5

C 6-40

anotam a ordem e já iniciam a transmissão dos comandos que podem ser
fornecidos.

(5) O CH fornece aos calculadores as derivas de prancheta e alcances
para as baterias que serão empenhadas.

(6) Os calculadores transmitem a deriva de tiro [Der de Prch + C Der A
Alvo + Corr Der (sfc)] para as baterias; solicitam o sítio ao CV e o anotam; com
o alcance do CH (alterado do escalonamento, se for o caso) obtém a alça que
somam ao sítio, para comandarem a elevação (os calculadores utilizam o boletim
apropriado).

(7) Ao receberem da linha de fogo a informação de que a bateria entrou
na eficácia (BIA ATIRANDO), os calculadores enviam ao CH: "VERMELHA (Pta,
Azu) NA EFICÁCIA". O CH então transmite ao observador: "GP na EFI". Ao
receberem da linha de fogo a informação do término da eficácia (BIA ATIROU),
os calculadores enviam ao CH: "VERMELHA (Pta, Azu) ATIROU". Por sua vez,
o CH transmite ao observador: "GRUPO (Vm e Azu, etc) ATIROU", quando todas
as Bia empenhadas tiverem atirado.

(8) Recebido o MISSÃO CUMPRIDA, que define o término da missão,
os calculadores, de imediato, lançam o consumo de munição.

(9) O chefe dos calculadores informa ao S2 sobre a missão.

b. O desencadeamento do tiro é independente para cada bateria, a não ser
que o S3 determine retardo na eficácia de todo o grupo, devido à natureza do alvo.

6-4. MISSÃO TIPO AJUSTAREI - ESPOLETA PERCUTENTE

a. O procedimento apresenta as particularidades adiante enumeradas.
(1) O calculador da bateria que vai ajustar coloca no seu comando a

unidade e o método de tiro da ajustagem e da eficácia; os calculadores das
baterias que somente irão atirar na eficácia colocam nos seus comandos a
unidade e o método da eficácia seguido de: “A MEU COMANDO, NÃO CARRE-
GAR”.

(2) O calculador da bateria que ajusta, ao receber da LF a mensagem
"CENTRO (Peça, etc) ATIROU", coteja-a em voz alta para que o CH, ouvindo-a,
informe ao observador.

(3) Recebida a correção subseqüente do observador, o CH loca-a e
determina os elementos somente para a bateria que ajusta.

(4) Recebida a correção indicativa da entrada na eficácia, o CH loca-a e
obtém os elementos para as Bia que nela tomarão parte, anunciando-os primeiro
para a Bia à direita, depois para a do centro e finalmente para a que estiver à
esquerda.

(5) Com esses elementos, os calculadores obtém os comandos para as
bateria. Os que não ajustaram iniciam com “CARREGAR QUANDO PRONTO” e
o da bateria que ajustou, antecede-os da unidade e método da eficácia.

(6) Após o término da missão, o calculador da bateria que ajustou e o CV
calculam os elementos de relocação (SFC).

6-3/6-4
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b. Se foi utilizada ER visando o ricochete, o calculador da bateria que
ajustou poderá ter de anunciar, antes da entrada na eficácia, uma mudança de
espoleta.

EXEMPLO: (1) Com mudança de espoleta: "EI, Efi".
(2) Sem mudança de espoleta: "Efi".

6-5. MISSÃO COM ESPOLETA TEMPO

a. Quando se emprega E Te, qualquer que seja o tipo de missão, um sítio
correspondente à altura tipo (20 m) no alcance inicial deve ser adicionado pelo
calculador ao sítio fornecido pelo CV.

b. Este sítio é calculado pela escala de 100 m da RT, da forma adiante
especificada.

(1) Na escala de 100 m da RT verifica-se a graduação correspondente ao
alcance inicial (Ver no ÍNDICE METRO e não no retículo central) e divide-se por
100 para obter o fator 1/D.

(2) Multiplica-se o resultado por 20.
(3) A correção complementar de sítio é ignorada, pois é insignificante

para um desnível de 20 m.

EXEMPLO: obus 105mm, Cg 5, Dsn Ac 25, Alc 5.000m, sítio total: M6. O
fator 100 m é 20"’, logo para 20 m será 20 x 0,2 = 4"’. Assim, o calculador deverá
adicionar M4 (fator dos 20/D) ao sítio total M6 e, portanto, somar M10 à alça para
se obter a altura tipo no alcance de 5.000 m.

c. Nas missões tipo ajustarei, todas as correções na altura de arrebentamento
são feitas em função do fator dos 100 m correspondente ao alcance inicial. Isto
é feito para se ganhar tempo e devido a serem pequenas as diferenças quando
os lances são os normais.

EXEMPLO: continuação do anterior.

(1) O observador enviou: "RD, Ac 40, Alo 400". A correção de sítio será
de 40x0,2=M8 que, com o sítio anterior, totalizará M18 a ser acrescentada à alça.

(2) O observador enviou: "RD, Ab 20, Enc 200". A correção de sítio será
20 x 0,2=N4 que, com o sítio anterior, totalizará M14, a ser acrescentada à alça.

d. Antes da entrada na eficácia, o calculador da bateria que ajusta poderá
ter de anunciar uma correção de altura de arrebentamento.

EXEMPLO: continuação do anterior. Durante a ajustagem ainda houve uma
correção Ac 10. A correção total da altura de arrebentamento será Ac 30 (Ac 40
+ Ab 20 + Ac 10), que o calculador assim anuncia: "RD, Ac 30, Efi, R Alc". Os
calculadores da Bia que não ajustaram somarão à alça para o tiro (eficácia): o sítio
total, o sítio correspondente a 20/D e, ainda, o sítio devido à correção Ac 30 (neste
exemplo).

(1) Se não houvesse correção a fazer, anunciaria: " RD, Efi, R Alc".
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e. O comando "A MEU COMANDO, NÃO CARREGAR", recebido ao início
da missão pelas baterias que não ajustam, implica em que o evento comandado
fique apenas registrado no registrador de espoletas. Somente ao receber o
"CARREGAR, QUANDO PRONTO, DERIVA... EVENTO (TANTO)", é que será
registrado o evento nas espoletas. Isto é feito para evitar que se registre o evento
duas vezes numa mesma espoleta, prejudicando seu funcionamento.

6-6. MISSÃO COM ESPOLETA VT

a. O S3 é o coordenador da segurança. Certifica-se da existência da
margem de segurança necessária, acima e à frente do terreno ocupado por força
amiga, antes de prescrever para a missão espoleta VT; emite pelo rádio às
aeronaves da área o alerta pré-estabelecido.

b. Quando se emprega a EVT deve-se, também, adicionar o sítio corres-
pondente a 20/D ao sítio da prancheta. Isto compensa a diminuição de alcance
que resultaria do funcionamento da espoleta na trajetória, sem esse acréscimo
à elevação (Fig 6-1).

c. A altura de arrebentamento obtida com EVT varia com o terreno,
funcionando, portanto, em alcances diversos. Se o alcance em que funciona é
demasiado curto em relação ao alvo, o fator 20/D pode ser aumentado. Em futuras
missões, na mesma área, uma correção semelhante deverá ser aplicada à
eficácia.

Fig 6-1. Motivo da utilização do 20/D quando se usa espoleta VT

TRAJETÓRIA
COM  20/D

NÍVEL DOS ARREBENTAMENTOS

DIMINUIÇÃO  NO  ALCANCE   SEM  O  20/D

ALVO

NÍVEL DO TERRENO
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d. Se o S3 decide atirar com evento nulo, dirá na ordem de tiro "EVT,
EVENTO ZERO", sendo o comando de tiro "EVENTO ZERO".

e. Normalmente, a ajustagem é feita com EI (por facilidade de observação
e economia), e tomam-se as medidas adiante especificadas.

(1) Para se ganhar rapidez na eficácia, o comando inicial para a bateria
que ajusta deve indicar o número de tiros espoletados com EVT na eficácia.

EXEMPLO: B At Con,  Expl,  Lot A,  Cg 5,  EI,  CQ1,   BQ3,  EVT na Efi,
Der 2556 Elv 252.

(2) Nos comandos iniciais para as baterias que não ajustam.
(a) O sítio já é acrescido do 2O/D.
(b) Quando o equipamento inclui a duração de trajeto, o evento a

comandar é igual à duração de trajeto correspondente à alça para o alvo,
aproximada para o segundo inferior, quando for o caso.

EXEMPLO: DT para a alça do alvo: 24,2. Evento a comandar: 24,0.

(c) Quando o equipamento não inclui a duração de trajeto, o evento
a comandar é igual ao da espoleta M520 para a alça do alvo menos 1,0. Se o
resultado não é um número inteiro, arredonda-se para o segundo inferior.

EXEMPLO: Evento da espoleta M520 na alça do alvo: 26,6. Evento a
comandar: 25,0.

(3) O calculador da bateria que ajusta, ao entrar na eficácia, adiciona ao
sítio o valor do 20/D e envia o evento.

(4) Se o projetil com EI é de lote diverso do que vai ser utilizado com a
EVT, o S3 terá de certificar-se de que foram introduzidas nos elementos da
eficácia as correções devidas à mudança de lote.

f. Se o observador informar que as espoletas estão funcionando em
percussão, o evento deverá ser diminuído de 1,0.

g. No tiro próximo as tropas amigas, deve-se utilizar a carga mais fraca
possível, tendo em vista aumentar o ângulo de queda e diminuir o perigo nos tiros
prematuros.

6-7. MISSÃO HORA NO ALVO

a. HORA NO ALVO é um desencadeamento especial utilizado para se ter
os projetis da primeira rajada das peças ao mesmo tempo no alvo, a fim de obter
o máximo de surpresa e, conseqüentemente, o máximo de letalidade.

b. O grupo normalmente recebe do escalão superior a hora da chegada ou
o intervalo de tempo para a chegada dos projetis no alvo.

EXEMPLO: HNA 0915 ... Serão 0903 ao dizer JÁ! ... atenção ... JÁ!, ou HNA,
10, minutos a contar de... JÁ!. Geralmente 10 minutos é tempo suficiente para que
o tiro seja preparado e desencadeado.
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c. A missão é preparada da forma adiante especificada.
(1) Nos comandos iniciais para as LF é enviado HNA (capítulo 2).
(2) Os calculadores, utilizando a ajustagem de régua, retiram a duração

de trajeto correspondente ao alcance do alvo; adicionam-lhe 2 (dois) segundos
para compensar o tempo morto da transmissão do FOGO às LF e fornecem ao
S3 o valor total arredondado para o inteiro superior.

(3) O S3, para obter a hora do comando "CARREGAR", procede da
seguinte maneira:

(a) Material 105 mm - soma 30 segundos à menor duração de traje-
to recebida e subtrai o total da hora do HNA. Isto é feito para que a bateria que
vai ficar mais tempo carregada, não permaneça nesta situação por mais de 30
segundos.

(b) Material 155 mm - soma 60 segundos à menor duração de traje-
to recebida e subtrai o total da hora do HNA. Isto é feito tendo em vista que 30
segundos são insuficientes para se preparar a peça para o tiro, embora neste caso
elas fiquem por mais de 30 segundos carregadas.

(4) O S3, para obter a hora do início da contagem, soma 10 segundos à
maior duração de trajeto e subtrai o total da hora do HNA. Isto é feito para que os
calculadores não sejam surpreendidos.

(5) Na hora respectiva, é dado o comando "CARREGAR" e, chegado o
momento, o valor inicial da contagem de tempo (10 seg + maior DT) é anunciado
em voz alta pelo S3. Os outros valores são anunciados em ordem decrescente
na cadência de um número por segundo. Ao ouvir o número que corresponde à
duração de trajeto que forneceu ao S3, cada calculador comanda "FOGO".

EXEMPLO: HNA 0945. Os calculadores forneceram: C2 - Pta 22; C1 - Vm
24; C3 - Azu 21 (DT já arredondadas para o inteiro superior e acrescida de 2 (dois)
seg).

Comando de "CARREGAR":
menor DT: 21 + 30 = 51
0945' - 51" = 09 h 44 min 09 seg
Às 09 h 44 min 09 seg - "CARREGAR"
Início da contagem
maior DT: 24 + 10 = 34
0945 - 34 = 09 h 44 min 26 Seg

ÀS 09 h 44 min 26 seg, inicia-se a contagem: TRÊS QUATRO, TRÊS
TRÊS... DOIS QUATRO (o C1 comanda "FOGO"), DOIS TRÊS, DOIS DOIS (o
C2 comanda "FOGO"), DOIS UM (o C3 comanda "FOGO").

6-8. MISSÕES SIMULTÂNEAS

a. Duas missões de tiro podem ser processadas simultaneamente na C Tir
do grupo. Todas as missões de tiro recebidas são verificadas e registradas.
Quando uma missão está sendo processada e outra é recebida, o CV locará o alvo
e será ligado ao aparelho pelo qual chegou a missão, após o S3 ter dado a ordem
de tiro. Passará, então, a atuar como CH e CV.
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b. Quando duas ou mais missões chegam à C Tir, o S3 pode:
(1) suspender uma missão para atacar alvo mais importante;
(2) aceitar a missão e avisar ao observador que haverá retardo;
(3) entregá-la a um grupo de reforço de fogos ou em reforço;
(4) solicitar apoio de fogo adicional ao escalão superior;
(5) se o alvo pode ser batido por uma bateria, designar o CV e um

calculador para processar a missão, ou designá-lo a uma bateria; e
(6) decidir que o alvo não é suficientemente importante para ser atacado

e tratar o pedido de tiro como simples informe, notificando o observador.

c. Se uma missão tipo ajustarei está se processando e chega outra que
requeira somente uma bateria para seu cumprimento, o S3 pode designar uma das
baterias que não ajustam para cumpri-la. Ordenará, por exemplo, àquela bateria:
"MISSÃO SUSPENSA, MISSÃO DE TIRO". A missão de tiro já registrada será
repetida ao calculador da bateria designada e uma ordem de tiro será anun-ciada.
O calculador enviará à bateria "MISSÃO SUSPENSA" seguido dos novos
comandos iniciais. Se a missão for concluída antes da eficácia da missão an-
terior, o S3 poderá ordenar à bateria "RETORNE À CONCENTRAÇÃO AA 401".

6-9. MISSÃO COM O GRUPO DE REFORÇO DE FOGOS OU EM REFORÇO

a. Quando um grupo dispõe de outro em reforço de fogos ou em reforço e
recebe um pedido de tiro, pode designá-lo para cumprir a missão. O processamento
desta pode ser feito inicialmente na própria C Tir do grupo reforçado ou realizado
pela C Tir do grupo em reforço, diretamente com o órgão que solicitou a missão.

b. No primeiro caso a mensagem deverá incluir:
(1) identificação e ordem de alerta;
(2) coordenadas e altitude do alvo;
(3) natureza do alvo;
(4) unidade que atira na eficácia;
(5) munição;
(6) método de tiro;
(7) desencadeamento e;
(8) número da concentração.

c. Se a localização do alvo é desconhecida inicialmente na prancheta, na
mensagem anterior as coordenadas e altitude do alvo serão substituídas por
coordenadas aproximadas. Conforme as NGA da unidade, poderá ser incluído um
aviso de que, mais tarde, irão as coordenadas exatas. Assim que estas forem
determinadas pela ajustagem, serão remetidas, juntamente com a altitude.
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ARTIGO II

RELOCAÇÃO DE ALVOS

6-10. INTRODUÇÃO

a. Os elementos de prancheta da eficácia, particularmente sítio (altitude),
às vezes, não são precisos, mas quando usados novamente dentro do grupo, sem
mudança dos lotes de munição ou modificações apreciáveis nas condições
atmosféricas, proporcionarão tiros eficazes sobre os alvos.

b. A  necessidade  de  enviar a localização dos alvos para fora do grupo e
de  batê-los  novamente usando  correções  diferentes  para  as  condições não-
padrão, impõe, no entanto, que os elementos de relocação de um alvo indiquem
sua atual localização, no terreno, tão exata quanto possível.

6-11. BASES DO PROCEDIMENTO

As considerações que se seguem são básicas na relocação de alvos.

a. Ao ser batido eficazmente um alvo.
(1) Existe a certeza de um elemento correto, a elevação da eficácia, pois

o tiro o comprovou. Como Elv = A + S, se houver erro em um de seus componentes
haverá em conseqüência uma compensação no outro, em sentido contrário.

(2) A trajetória e, portanto, o alcance, são mais bem representados pelo
evento do que pela alça. Como se vê na Fig 6-2, a trajetória para o ponto 1 (alvo)
é a OF3. Ela é representada apenas por um evento que bate o alvo, que é o evento
da eficácia, ao qual corresponde um alcance, que é o correto. Enquanto isso,
várias alças, obtidas em função de sítios (A = Elv-S), representam a mesma
trajetória para o alvo e, a cada uma delas, corresponde um alcance, que será tanto
mais incorreto quanto menos precisa tiver sido a determinação do sítio.

Em conseqüência, é mais seguro determinar o alcance em função do
evento ajustado do que em função da alça.

(3) A deriva final com que a Bia atirou, inclui correções (contraderivação
e correção de deriva quando tiver sido realizada mais de uma regulação no mesmo
AA) para o alvo. A deriva que corresponderá à localização do alvo no terreno é,
pois, essa deriva, expurgada destas correções.
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Fig 6-2. lnfluência do erro de sítio

b. Quanto mais precisamente forem obtidas e aplicadas as correções, tanto
mais se aproximarão os elementos de relocação de um alvo de sua verdadeira
localização no terreno.

6-12. ELEMENTOS DE RELOCAÇÃO

Os elementos de relocação são assim chamados, porque se considera que
o alvo já foi locado uma vez, pela mensagem do observador, quando se iniciou
a ajustagem. São eles: coordenadas, altitude, espoleta e número da concentra-
ção. Os procedimentos para sua obtenção dependem da espoleta utilizada na
eficácia

6-13. RELOCAÇÃO DE ALVO BATIDO COM ESPOLETA TEMPO

a. O procedimento se inicia quando o calculador da bateria que ajustou
anuncia para o CV a deriva, o alcance e o sítio para o início dos trabalhos de
relocação.

(1) A deriva de relocação é a deriva da eficácia expurgada da contra
derivação correspondente à alça da eficácia, e da Cor Der, se houver.

(2) O alcance é o do evento da eficácia.
(3) Já que o observador ajusta a altura de arrebentamento, o sítio da

eficácia é o do alvo mais o correspondente à altura tipo. Em conseqüência, o sítio
anunciado pelo calculador é o sítio com a qual a bateria atirou na eficácia menos
o valor de 20/D (calculado no ALCANCE DE RELOCAÇÃO).

b. O CV com a deriva e o alcance recebidos, loca polarmente o alvo e
determina suas coordenadas. Com o alcance e o sítio recebidos, determina na RS
o desnível; soma-o algebricamente à altitude da bateria e obtém a altitude do alvo.
Anuncia as coordenadas e altitude para o calculador.

TERRENO

ALC ( EV Efi )

ALVO

A L C 3

A L C 2
S 1

A1
A2

A3

S 20

S = 0

2

1

3
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c. O calculador registra os elementos de relocação no Boletim do Calcula-
dor. Para os cálculos é utilizada a ficha apresentada na Fig 6-4.

EXEMPLO: Obus 105 mm M101 - Ajustagem da Bia Vm - Alt CB1440 m
Ai RT: T Bia - Cg 6 - Lot B - Alc 5500 - A 290 - Ev 19,2

Elementos da eficácia da Con AA 422:
Deriva da Efi: 2414; Elv Efi: 267
Sítio da eficácia: M11; Evento da Efi: 17,2

Cálculo da Der Reloc
Der Reloc = Der Efi - C Der A Efi - Cor Der (sfc)
A Efi = Elv Efi - S Efi = 268 - M11 = 256
C Der A Efi = Es 3
Der Reloc = 2414 - Es 3 = 2411

Cálculo do Alc Reloc
Alc Reloc = Alc Evt Efi
Alc Reloc = Alc Evt Efi (l7,2) = 5010 m

Cálculo da Altitude
Alt Alvo = Alt Bia + desnível
Alc Reloc 5010, RT =>20/D = M4
Sítio para cálculo Dsn = Sítio Efi - 20/D
Sítio para cálculo Dsn = M11 - M4 = M7
O C1 anuncia - Elementos de relocação: Der 2411, Alc 5010, S M7
CV: Alc 5010, S M7, Cg 6, RS, Dsn = Ac 32 m
Altitude Alvo = 440 + Ac 32 = 472 m
O CV anuncia: Coo r 78870 - 73220, Alt 472
O C1 registra na ficha - Elementos de relocação: Coor 78870 - 73220, Alt

472, E Te, Con AA 422
A Fig 6-3 ilustra a maneira de representar a concentração relocada na

prancheta de tiro.

Fig 6-3. Relocação de alvo na prancheta (ETe) - traços em vermelho

•

AA 422

ETe472
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Fig 6-4. Ficha para relocação de alvos (E Te)

6-14. RELOCAÇÃO DE ALVO BATIDO COM ESPOLETA PERCUTENTE (A
PRANCHETA DO CV É UMA CARTA).

a. O procedimento se inicia quando o calculador da bateria que ajustou
anuncia para o CV a deriva e o alcance para a relocação inicial. Para os cálculos,
é utilizada a ficha apresentada na Fig 6-5.

(1) A deriva de relocação é obtida da mesma maneira que para a espoleta
tempo.

(2) O alcance é o da alça da eficácia (alça aparente).
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b. Durante a ajustagem, o observador raramente corrige a diferença de
altitude. O sítio da eficácia não é, portanto, o verdadeiro sítio para o alvo, o que
ocasionará erro na alça e, em vista disso, no alcance.

c. O CV loca polarmente o alvo com a deriva e o alcance, fornecidos pelo
calculador, e determina na carta a altitude da posição aparente do alvo. Com esta
altitude e o alcance recebido, determina novo sítio que anuncia ao calculador.

d. Se o sítio anunciado pelo CV está em acordo, dentro de um milésimo,
com o sítio da eficácia, o alcance previamente anunciado pelo calculador é
considerado correto. O CV anuncia então as coordenadas e altitude de sua
locação e o calculador as registra, em seu boletim, com os demais elementos de
relocação.

e. Se o sítio anunciado pelo CV não está em acordo, dentro de um milésimo,
com o sítio da eficácia, o calculador o subtrai da elevação da eficácia e, com a
alça resultante, determina e anuncia um novo alcance.

f. Com este alcance e a deriva de relocação, o CV torna a locar o alvo,
determina e anuncia um novo sítio. Este procedimento, comumente chamado de
aproximações sucessivas, é repetido até que o sítio anunciado pelo CV fique em
acordo, dentro de um milésimo, com o sítio anterior. Quando isto acontece, as
coordenadas e altitudes da última locação são anunciadas pelo CV e registradas
pelo calculador, junto com os demais elementos de relocação.

EXEMPLO: Mesmos dados iniciais do anterior,

Elementos da eficácia da Con AA 423 batida com EI
Deriva da Efi: 2790; Elv Efi: 339
Sítio da eficácia = M6.

Cálculo da Der Reloc
Der reloc = Der Efi - C Der A Efi
A Efi (A Ap) = Elv Efi - S Efi = 339 - M6 = 333
C Der A Efi = Es 5
Der Reloc = 2790 - Es 5 = 2785

Cálculo do Alc Reloc e Altitude
Alc Reloc = Alc A Efi (333)
Alc Reloc = 6100

O C1 anuncia: "Elementos de relocação: Der 2785, Alc 6100"

Altitude na Der 2785 e Alc 6100: Alt 458 (determinada pelo CV na carta)

Desnível: 458 - 440 = Ac 18

Sítio (Alc 6100; Dsn 18; Cg 6; RS) = M3
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Fig 6-5. Ficha para relocação de alvos (E Pe - carta)

O CV anuncia - "S M3" - que o C1 verifica diferir mais de 1 (um) milésimo
do sítio da eficácia.

Nova Alça aparente = Elv - S = 339 - M3 = 336
Novo alcance de relocação (A Ap 336) = 6130
O C1 anuncia: Alc 6130
Altitude na Der 2785 e Alc 6130: Alt 455 (determinada pelo CV, na carta)
Desnível = 455 - 440 = Ac 15
Sítio (Alc 6130; Dsn Ac 15; Cg 6; RS) = M3
O CV anuncia: "S M3"; o C1: "Sítio correto"; o CV: "Coor 78350 - 43580 Alt

455"; o C1 registra: Elementos de relocação: Coor 78350 - 43580 Alt 455, EI, Con
AA 423.
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6-15. RELOCAÇÃO DE ALVO BATIDO COM ESPOLETA PERCUTENTE (A
PRANCHETA DO CV É UM PAPEL QUADRICULADO).

O procedimento é semelhante ao anterior, mas o desnível é fixo, porque a
única fonte de determinação da altitude é a mensagem do observador. Para os
cálculos é utilizada a ficha apresentada na Fig 6-6.

EXEMPLO: Dados iniciais dos anteriores:
Alt PV = 500 m
A MT apresentou ................ Do PV .................... Ab 20 ....................

Elementos da Efi da Con AA 550 batida com EI
Deriva da eficácia: 2850; Elv Efi = 282
Sítio da eficácia: M10

Cálculo da Der Reloc
Der Relocação = Der Efi - C Der A Efi
A Efi = Elv Efi - S Efi = 282 - M10 = 272
C Der A Efi = Es 3
Der Reloc = 2850 - Es 3 = 2847

Cálculo do Alc Reloc e Altitude
Alc Reloc = Alc A Efi (272)
Alc Reloc = 5250 m

O C1 anuncia - Elementos de relocação: Der 2847, Alc 5250
Altitude do alvo = 500 - 20 = 480
Desnível = 480 - 440 = Ac 40
Sítio (Alc 5250; Dsn Ac 40; Cg 6; RS) = M8
O CV anuncia - "S M8" - que o C1 verifica diferir mais de um milésimo do

sítio da eficácia.
Nova Alça aparente = Elv - S = 282 - M8 = 274
Novo Alc Reloc (A Ap 274) = 5280
O C1 anuncia: Alc 5280
Sítio (Alc 5280: Dsn Ac 40: Cg 6; RS) = M8
O CV anuncia: "S M8"; o C1; "Sítio correto"; o CV; "Coor 75380 - 41640 Alt

480"; C1 registra - Elementos de relocação - Coor 75320 - 41640, Alt 480, EI, Con
AA 550.
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Fig 6-6. Ficha para relocação de alvos (E Pe - papel quadriculado)

6-16. RELOCAÇÃO DE ALVO BATIDO COM ESPOLETA VT

O procedimento é idêntico aos da espoleta percutente, exceto que a
elevação utilizada nas aproximações sucessivas é a elevação da eficácia menos
o sítio correspondente à altura de arrebentamento (20/D).
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6-17. OBSERVAÇÕES FINAIS

a. Quando o observador envia correções de alcance, direção ou altura de
arrebentamento, após a eficácia, a relocação deve basear-se nos elementos
obtidos após essas correções.

b. Neste caso, a deriva de relocação é a própria deriva de prancheta (não
se deve expurgar a contraderivação).

c. O calculador, durante as pausas do tiro, anuncia os elementos de
relocação ao chefe dos calculadores, que é responsável pela sua disseminação
ao restante do pessoal (operadores de prancheta, observadores. baterias),
quando necessário.

6-18. QUADRO RESUMO DA RELOCAÇÃO DE ALVOS

Fig 6-7. Quadro resumo da relocação de alvo
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sotnemelE STP PTP

avireD X ----

oãçavelE X ----

oitíS ---- X

ecnaclA ---- X

otnevE X ----
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ARTIGO III

PASSAGEM DA PTS PARA A PTP

6-19. GENERALIDADES

a. De acordo com a precisão obtida no levantamento topográfico, é
confeccionada uma PTP ou PTS, conforme consta nos manuais C 6-20 e C 6-199.

b. Caso se inicie com uma PTS e, posteriormente, um novo levantamento
topográfico obter a precisão exigida para a PTP, a C Tir Gp deverá passar os
dados da PTS para a PTP.

6-20 PASSAGEM DA PTS PARA A PTP

a. Com regulação

Se houve uma regulação antes da passagem da PTS para a PTP, procede-
se da forma abaixo discriminada.

(1) Estabelecem-se as ajustagens de réguas para a PTP, como se ela
estivesse disponível no momento das regulações. A alça justada é determinada
subtraindo-se o sítio, calculado com os elementos da PTP da elevação ajustada;
o alcance é medido na PTP e corrigido do afastamento da Pç D, quando for o caso;
o evento é o das regulações. Se as três baterias regularam, cada uma terá sua
ajustagem de régua de tiro.

(2) Alcance: Alc = Alc (PTP) ± Cor Afs Pç D
(3) Alça: A = Elv Ajust (PTS) - ST (PTP)
(4) Evento: Evt = Evt Aju (PTS)
(5) Elementos aproveitados na passagem da PTS para a PTP
(6) Exemplo:

Bia Pta, obus 105 mm M101, Cg 5, Lot A, Pç D 10 m à retaguarda
do Cent B.

Elementos da PTP: Alc 4050 m
ST M10

Elementos da PTS: Elv Aju 268'’’
Evt Aju 15,2
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Elementos para a ajustagem de régua de tiro PTP
Alcance: Alc (PTP) ± Cor Afs Pç D ......................... 4060 m
Alça: Elv Ajust (PTS) - ST (PTP) = 268 - M10 ........... 258'’’
Evento: Evt Ajust (PTS) .............................................. 15,2
Aju RT: Pta Bia, Cg 5, Lot A, Alc 4060 m, A 258'’’, Evt 15,2.

(7) Os índices de deriva são construídos nas derivas ajustadas dos Cent
B (PTS), expurgada a contraderivação da A Ajust, como é feito no caso da
regulação.

(8) Passagem de alvos de uma PTS para uma PTP (E Pe)
(a) Deriva: a deriva de relocação do alvo na PTS é utilizada na PTP.

Der Rloc = Der Tir Efi - C Der A Efi.
(b) Alça e sítio: a altitude do alvo é determinada por meio de uma carta

ou pela mensagem do observador; com a altitude do Cent B (PTP), determina-se
o desnível; o sítio é determinado por aproximações sucessivas.

(c) Alcance: é determinado durante o trabalho das aproximações
sucessivas.

(d) Ajustagem de RT: quando forem realizadas mais de uma
regulação, a alça utilizada na Ajust RT, que permitirá a passagem do alvo para
a PTP, será a A Ajust da regulação que mais perto se aproxime da hora em que
se bateu o alvo.

(e) EXEMPLO:
Bia Vm, obus 105 mm M101, Cg 5, Lot B.
Elementos da PTP: Alt Bia 320 m

Alt PV 320 m
Aju RT: Vm Bia, Cg 5, Lot B, Alc 4700 m ,A 280
Mensagem do Obs “... Do PV... Ac 20... “
Elementos das eficácia, Con AB 104:
Der Prch: 2870’” (Der Efi – C Der da Efi)
Elv Ajust: 250
Solução:
Desnível: (340 –320) Ac 20 m
1º Alc: RT Ajust (Elv 250) .......................................... Alc 4260
1º S Aparente: RS (Ac 20, Alc 4260, Cg 5) .........................M5
A Ajust Aparente: (250 – 5) ................................................245
2º Alc: RT(A 245) ....................................................... Alc 4200
2º S Aparente: RS (Ac 38, Alc 4200).....M5 (igual ao 1º S Aparente)
Elementos de Rloc: Der 2870’”, Alc 4200, Alt 340, Con AB 104.

(9) Passagem de alvos de uma PTS para uma PTP (E Te)

a. Os alvos batidos com espoleta tempo serão transferidos da PTS para a
PTP da mesma maneira que os batidos com espoleta percutente, exceto no que
se segue.

(a) A relação entre alcance, evento ajustado e alça ajustada é fixada
pela Ajust RT da PTP.

(b) O sítio para o alvo (solo) é obtido subtraindo a alça ajustada da
elevação da eficácia (menos 20/D naquele alcance, se o 20/D foi utilizado na Elv
da Efi). O desnível é calculado usando esse sítio, o alcance do evento ajustado
e a RS. Não há aproximações sucessivas.
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Alc Evt Ajust (PTS), RT, Cg ⇒  A Ajust
ST = (Elv Efi – 20/D) – A Ajust
Alc Evt Ajust (PTS), S, RS, Cg ⇒  Dsn
Alt alvo = Alt Cent B (PTP) + Dsn

(c) EXEMPLO:
Bia Azl, obus 105 mm M101, Cg 5, Lot A.
Elementos da PTP: Alt Bia 320 m
Ajust RT: Cg 5, Lot A, Alc 5510, A 320, Evt 19,0
Elm da Efi, Con AB 106: E Te, Der Prch 2850’”, Evt 20,2, Elv 352
Solução: na RT com Ajust PTP
Alc Evt 20,2 ......................................................................5800 m
Alça .......................................................................................343’”
Alc 5800, RT ⇒  1/D = 0,18 ⇒  20/D = 20 x 0,18 .................... ≅  M4
Sítio = (352 – M4) – 343 ...........................................................M5
Desnível (RS, S M5, Alc 5800, Cg 5) ...................................Ac 22
Altitude do Alvo ............................................ = 320 + Ac 22 = 342
Elementos de Rloc: Der 2843, Alc 5800, Alt 342, Con AB 106.

b. Sem regulações
(1) Procede-se das mesma forma que na passagem de alvos da PTS

para a PTP com regulação, com as seguintes ressalvas:
(a) não haverá Ajust RT, ou seja, devem ser utilizados elementos

puros da RT; e
(b) Não será traçado índice de deriva, ou seja, as derivas serão lidas

na extensão de vigilância.
(2) Quando não houver regulação, para passagem dos alvos da PTS para

PTP pode-se adotar uma solução gráfica. Por meio de um calco, onde constam os
alvos e o Cent B, locam-se as concentrações, tendo como base o novo Cent B.
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