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CAPÍTULO 16

TIRO EM SITUAÇÕES ESPECIAIS

ARTIGO I

CENTRALIZAÇÃO DO TIRO PELO FOGO

16-1. CENTRALIZAÇÃO DO TIRO PELO FOGO (CTF)

a. Generalidades
(1) As unidades de Art Cmp devem estar preparadas para abrir fogo

imediatamente após terem ocupado uma nova posição. O imediato desen-
cadeamento dos fogos de apoio não deve ser retardado por um levantamento
incompleto ou pela falta de cartas adequadas. Quando surgem tais situações, é
realizada a CTF. A centralização é conseguida com a confecção de uma
prancheta numa folha de papel quadriculado, na qual a localização relativa dos
Cent B e alvos é estabelecida pelo tiro.

(2) O conceito básico da CTF é que dois ou mais pontos locados em
relação a um ponto comum, estão locados respectivamente entre si. Desta
maneira, no grupo, após todas as baterias terem regulado em um mesmo ponto
e terem obtido suas respectivas posições em relação àquele, poder-se-á concen-
trar o tiro de todas as baterias sobre qualquer alvo localizado pela ajustagem de
uma delas.

(3) A posição relativa das baterias em relação ao ponto comum é obtida
pela sua locação polar, utilizando as distâncias e direções determinadas pelas
regulações.

(4) A maior fonte de imprecisões na CTF, é a inclusão de um falso sítio
na locação e os erros conseqüentes disso. Eles podem ser muito grandes, ao
passo que os erros devidos a outros fatores são normalmente pequenos.

(5) Quanto mais próximo do verdadeiro estiver o sítio encontrado, tanto
mais se aproximará a CTF de uma PTP. Nenhum método, até agora inventado,
pode superar os erros causados pela dispersão, regulações falhas, regimagem
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mal feita, munição defeituosa, etc. Com o uso da espoleta tempo os erros devidos
ao falso sítio (normalmente os maiores) podem ser reduzidos ao mínimo. A CTF
com espoleta tempo é limitada somente pelas restrições de alcance desta. Uma
cuidadosa escolha de carga reduzirá ao mínimo os erros devidos à dispersão na
altura de arrebentamento e, além disso, aumentará a precisão dos trabalhos.

(6) A CTF contém erros que só podem ser eliminados por uma boa PTP.
Portanto, deve ser considerada como um expediente temporário que será usado
até a obtenção de uma PTP.

(7) A CTF é normalmente usada em situações de movimento (marcha
para o combate, movimento retrógrado, aproveitamento do êxito, etc) ou de
conduta, quando a necessidade de rapidez supera a de precisão. É, também, o
único meio de centralizar o GAC, quando não é possível realizar todo o trabalho
topográfico e não se dispõe de cartas da região.

(8) Tipos de CTF
(a) Quanto ao Nr de Bia que regulam

1) CTF com Reg 3 Bia
2) CTF com Reg 1 Bia

(b) Quanto ao tipo de espoleta e precisão do sítio
1) Espoleta percutente

- Sítios conhecidos
- Sítios relativos
- Sítios desconhecidos

2) Espoleta tempo
- Sítios conhecidos
- Sítios desconhecidos

b. Correção do afastamento da PçD
(1) Na execução de uma CTF, a posição da Pç D deve, em princípio,

coincidir com a do Cent B, a fim de facilitar os trabalhos na C Tir. Quando isto não
é possível, deve-se levar em conta o afastamento da Pç D, para relocar o Cent B
e traçar o índice de deriva.

(2) Correção de afastamento em alcance - Obtido o alcance, introduz-se
a  correção de afastamento da Pç D, que será positiva, quando a Pç D estiver à
frente  do  Cent B,  e  negativa,  quando  a  Pç D estiver à retaguarda do Cent B
(Fig 16-1).

(3) Correção de afastamento em direção - A correção terá o sentido da
posição  da Pç D em relação ao Cent B e é calculada com auxílio da escala de
100 m da RT. Seu cálculo pela fórmula é: Cor Afs = Afs Dire Pç D (m) (Fig 16-1).

     Alc Pç D (km)

16-1
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Fig 16-1. Correção de afastamento da Pç D

16-2. CENTRALIZAÇÃO COM REGULAÇÃO DE TRÊS BATERIAS

a. Construção
(1) Seleciona-se  um  ponto comum a  todas  as  baterias no centro da

Z Aç e que possa ser identificado com facilidade no terreno (PV). Este ponto,
conforme a situação tática, poderá ser posteriormente levantado topograficamen-
te na passagem para uma PTP.

(2) Arbitram-se coordenadas e altitude ao PV e se efetua a sua locação,
normalmente, em um canto de quadrícula (exemplo - Coor 20.000-40.000, Alt 400;
eixo maior NS, canto SO: 1833).

(3) Nos contralançamentos em que foram apontadas as baterias (isto é,
contralançamentos do CZA) e a partir do PV, locam-se polarmente as baterias.
Os alcances serão os que proporcionem segurança às forças amigas mais
avançadas (distância para as tropas amigas mais 1000 m).

(4) Traçam-se as extensões de vigilância.
(5) Conduz-se uma regulação de precisão (se possível, com espoleta Te)

com cada bateria. A fim de auxiliar o(s) observador(es) na identificação do primeiro
arrebentamento de cada regulação, convém ser empregado projetil fumígeno (FB
ou colorido) ou um tiro em tempo alto. Um bom valor para a altura de arrebentamento
é 100 m (100/D), após o que, volta-se para a altura de arrebentamento desejada
(20 m). A conduta da C Tir é a normal; o PV é o ponto de referência do T Loc e início
das missões.

Após  a
Reg Antes  da

Reg

P Afs
â  =  correção a ser
         introduzida  na
        deriva p/ o Cent B

L
Reg

Afs
N

Dv

Estç O

AV TiroDR

PV

a

5.000m

a a
Dirt 6

Pç D
Cent B

30

10

16-1/16-2
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(6) Utilizam-se os elementos ajustados de cada bateria para obter o
alcance e o lançamento do PV para cada uma.

(7) Efetua-se polarmente a locação definitiva das baterias.
(8) Constróem-se os índices de deriva e as ajustagens da RT (quando

possível).

b. Determinação da direção
(1) As direções para as locações polares (lançamentos de relocação),

são as correspondentes aos contralançamentos de regulação menos a correção
de afastamento da PçD (em direção).

L Reloc = C/L Regl - Cor Afs Pç D

(2) Se foram estabelecidas uma ou mais DR, os CLF, ao fim da regulação,
medem os ângulos de vigilância e os informam. Os lançamentos de regulação
serão obtidos, subtraindo os ângulos de vigilância das respectivas direções de
referências.

L Regl = DR – AV C/L Regl = L Regl ± 3200

EXEMPLO:
Bateria DR AV L Regl C/L Regl

Vm 1790 1736 54 3254
Pta 1230 1240 6390 3190
Azu 1230 918 312 3512

(3) Se não foram estabelecidas DR, os CLF medem os lançamentos de
regulação e os informam.

(a) Este é o método mais impreciso, pois se sujeita ao uso de 3 (três)
GB em três locais diferentes.

EXEMPLO:
Bateria L Regl C/L Regl

Vm 1965 5165
Pta 1830 5030
Azu 1865 5065

(b) Para aperfeiçoá-lo, pode-se estabelecer a DR por meio de um ca-
minhamento de ângulos entre as posições de bateria com um GB declinado. O
erro introduzido pela agulha será único e comum a todas as baterias.

(4) Como segurança, pode-se determinar aos CLF que, além de medirem
o AV, também meçam o lançamento de regulação. Além disso, a diferença entre
a deriva ajustada e a inicial, aplicada no lançamento e ângulo de vigilância iniciais,
verificarão o lançamento e ângulo de vigilância medidos.

(5) Se o observador enviar correção na mensagem final da regulação,
serão determinados novos elementos de tiro (Der e Elv) que serão enviados para
a LF e após registrados na peça, efetuar-se-á a medida do AV ou L Reg.

16-2
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EXEMPLO:
P Obs - C Tir: Dirt 20 - Enc 20 - Regl Terminada
C Tir - LF : Regl Terminada - Der (TANTO) - Elv (TANTO)
Medir AV(L) Regl

(6) Índice de deriva - Quando todas as baterias tiverem sido locadas,
constróem-se os índices de deriva nas derivas ajustadas determinadas pelas
regulações, alteradas da correção devida ao afastamento da Pç  D e expurgada
a contraderivação correspondente à alça ajustada.

Der lnd = Der Ajust Pç D + Cor Afs Pç D - C Der A Ajust

ou

Der lnd = Der Ajust Cent B - C Der A Ajust

(7) Exemplos
(a) Cálculo do L Rloc:

Dados: Alc Ajust = 3500 m Pç  D – 20 m Esqu do Cent B
Der Ajust (Pç D) = 2830"’ Cg 4, A Ajust = 300
AV Regl = 1600”’ DR = 3400”’
L Rloc = C/L Regl - Cor Afs Pç D
L Regl = DR – AV = 3400 – 1600 = 1800
C/L Regl = 1800 + 3200 = 5000
Cor Afs Pç D = 20 = 5,7 ≅  Esqu 6

  3,5
L Rloc = 5000 – Esqu 6 + Esqu 4 = 4998

(b) Cálculo da Deriva do índice:
Der lnd = Der Ajust (Cent B) - C Der A Ajust
A Ajust = 300, Cg 4 a C Der A Ajust = Esqu 4
Der lnd = Der Ajust Pç D + Cor Afs – Esqu 4
Der lnd = 2830 + Esqu 6 – Esqu 4 = 2832"’

c. Determinação do alcance e altitude (E Pe)
(1) Sítios (altitudes) desconhecidos

(a) Quando não se dispõe de cartas ou levantamento, a determinação
de um sítio preciso é impossível, mas todo esforço deve ser feito para a
determinação de um sítio aproximado. Se isto não for possível, supõe-se o sítio
nulo e o alcance para a relocação polar é o correspondente à elevação ajustada,
alterada  da  correção  de afastamento  da  Pç D, se houver (Elv Ajust refere-se
à Pç D, enquanto a locação polar é do Cent B).

(b) A altitude do PV será a das baterias.

Alc Rloc = Alc (Elv Ajust) ± Cor Afs Pç D {Fr (+) / Rtgd (-)}

EXEMPLO  - Obus  105 mm  M101,  Cg 5,  altitude  PV  (Arbit)
400 m, sítios desconhecidos.

Se neste exemplo, as Bias Vm e Pta estiverem com a Pç D sobre
o Cent B e a Bia Azu estivesse com sua Pç D 20 m à retaguarda de seu Cent B,
os alcances de relocação seriam respectivamente:

16-2
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Bia Vm ............................................... 4480 m (o mesmo)
Bia Pta ............................................... 4290 m (o mesmo)
Bia Azu............................................... 4660 – 20 = 4640 m
(c) Para evitar os cálculos provocados pelo afastamento da Pç D (em

direção e alcance), é conveniente que esta ocupe posição sobre o Cent B.
(2) Sítios (altitudes) relativos

(a) Uma CTF na qual se supõem os sítios nulos, resulta num trabalho
muito impreciso e, a não ser que as altitudes das baterias sejam idênticas ou haja
pouca diferença entre elas, ter-se-á probabilidade de concentrar satisfatoriamente
o grupo nas proximidades do ponto de vigilância. Se a altitude relativa das baterias
pode ser estimada, a precisão dos trabalhos será melhorada. Uma bateria é
selecionada como referência e seu alcance de locação polar e altitude são
determinados. A altitude e o alcance, para cada uma das demais, são determi-
nados da forma que se segue.

1) Calcula-se o desnível para o PV, aplicando a diferença de
altitude entre a bateria em questão e a de referência, ao desnível entre a de
referência e o PV.

2) Calcula-se um sítio aparente, usando o desnível acima e o
alcance correspondente à elevação ajustada da bateria que se deseja determinar
alcance e altitude.

3) Obtém-se uma alça ajustada aparente subtraindo o sítio
aparente da elevação ajustada.

4) Calcula-se um novo sítio, com o desnível determinado em 1) e
o alcance da alça ajustada aparente. Se o novo sítio é diferente do anterior de até
1(um) milésimo, o trabalho é encerrado.

5) Se o novo sítio difere de mais de 1(um) milésimo do anterior,
as aproximações sucessivas são continuadas, até que sítios sucessivos se
diferenciem de 1(um) milésimo.

6) O alcance correto, em qualquer caso, é o que deu origem ao
último sítio calculado, alterado do valor do afastamento da Pç D, se for o caso.

Alc Rloc = Alc A Ajust + Cor Afs Pç D

(3) Sítios (altitudes) conhecidos
(a) A precisão da CTF pode ser melhorada se forem determinados,

ainda que aproximadamente, os sítios de cada bateria para o PV. Obtém-se as
altitudes aproximadas por meio de uma carta de escala pequena, ou relativas, por
meio de nivelamento trigonométrico com distâncias estimadas. Neste caso, os
ângulos de sítio podem ser medidos com GB e os desníveis calculados pela
fórmula do milésimo.

(b) Obtidos os desníveis, utiliza-se o processo das aproximações
sucessivas. Exemplo - O mesmo dos sítios relativos. Determinam-se as altitudes,
em  uma  carta de escala pequena: PV - 472m; Cent B 1 - 400; Cent B 2 - 413;
Cent B 3 - 410.

16-2
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(c) Os alcances de relocação seriam esses se as Pç D estivessem
sobre os respectivos Cent B. No caso de estarem afastadas, esse afastamento
deveria ser alterado no alcance (somado, se a Pç D estiver à frente do Cent B e
subtraído se a Pç D estiver à retaguarda).

d. Determinação do alcance e altitude (E Te)
(1) A maior fonte de erros em alcance numa CTF estabelecida com tiro

percutente, é a falta de um sítio preciso das variações desconhecidas das
condições padrão. Se o sítio é desconhecido ou incorreto, a alça ajustada
apresentará um erro conseqüente e o alcance de relocação polar, obtido com essa
alça, também estará errado. Já com a espoleta tempo, o efeito do sítio é
normalmente pequeno e, portanto, o evento ajustado pode ser usado como uma
boa indicação da alça ajustada e alcance de relocação polar. Esse alcance, a
exemplo do que foi feito para a E Pe, deve ser alterado do valor do afastamento
da Pç D, caso exista.

Alc Rloc = Alc (Evt Ajust) ± Cor Afs Pç D.{Fr (+) / Rtgd (-)}

(2) Sítios (altitudes) desconhecidos - Quando não se dispõem de
altitudes, um sítio aparente pode ser obtido, subtraindo a alça da elevação
ajustada, correspondente ao evento ajustado (também chamada de alça ajustada
aparente). Se houver e tiver sido utilizada a correção média de evento, o seu valor
deve ser retirado do evento ajustado, antes da determinação desta alça.

S Ap = Elv Ajust - A (Evt Ajust)

(a) Com o sítio aparente e o alcance do evento ajustado, determina-
se o desnível (RS, Cg, sítio positivo ou negativo).

(b) Aplica-se o desnível à altitude arbitrada para o PV e obtém-se a
altitude da bateria.

EXEMPLO - Obus 105 mm M101, Cg 5, Alt PV (arbitrada): 400m; sítios:
desconhecidos.

Baterias
Elementos

Vm Pta Azu

Altitude
Desnível
Elv Ajust
Alc (Elv Ajust, Cg5)
1o S aparente
1o A Ajust aparente
Alc (A Ajust)
2o S aparente
Alc Relocação

400
Ac 72

283
4480
M 18
265

4260
M 19
4260

413
Ac 59

267
4290
M 15
252

4090
M 16
4070

410
Ac 62

297
4660
M 15
282

4470
M 16
4470

16-2
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(3) Sítios (altitudes) conhecidos
(a) Ainda que se possa obter um sítio relativo pelo tiro tempo, mais

precisos serão os trabalhos da CTF se for conhecido o sítio de uma ou de todas
as baterias para o PV.

(b) Quando se conhece o sítio aproximado para uma bateria, procede-
se da forma adiante especificada.

1) Determina-se a alça ajustada para a bateria, subtraindo o sítio
conhecido da elevação ajustada.

A Ajust = Elv Ajust – S Aprx

2) A ajustagem de RT, que será comum a todo o grupo, é
estabelecida com o alcance do evento ajustado. Desconhecendo-se a correção
de alcance ou de evento, a ajustagem de evento é o próprio retículo central e sobre
a alça ajustada determinada em 1) traça-se a ajustagem de alça.

3) Com a RT ajustada, estabelece-se o sítio relativo das outras
baterias. Para isso, coloca-se o retículo do Evt Ajust (normalmente o central)
sobre o evento ajustado concernente à bateria e lê-se a alça sob a ajustagem de
alça (A Evt Ajust) . Subtraindo-se esta da elevação ajustada, obtêm-se o sítio
relativo.

S Relativo = Elv Ajust – A (Evt Ajust)

4) Com o sítio aproximado da Bia Pta, os sítios relativos
calculados e os alcances de relocação, determinam-se os desníveis (RS, Cg, sítio
positivo ou negativo).

5) Aplicam-se os desníveis à altitude arbitrada para o PV e obtém-
se a altitude das baterias

Alt Cent B = Alt PV – Dsn

EXEMPLO:  Obus 105 mm M101, Cg 5; Alt PV (arbitrada): 400; S Pta
(Aprox) M9

Bia Evt Ajust Elv Ajust
Vm 15,8 283
Pta 15,0 267
Azu 16,6 297

16-2

Elementos Vm Pta Azu 

Elv Ajust 
Evt Ajust 
Cor Me Evt 
Alc (Elv Ajust – Cor Me Evt) 
Alça (Evt Ajust – Cor Me Evt) 
Sítio relativo ou aparente 
Desnível 
Altitude Bia 

283 
15,8 
Zero 
4330 

270 
M13 

Ac 50 
350 

267 
15,0 
Zero 
4140 

256 
M11 

Ac 41 
359 

296 
16,6 
Zero 
4530 

286 
M11 

Ac 44 
356 
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(c) Quando se conhece o sítio aproximado para todas as baterias,
procede-se da forma adiante especificada.

1) Determina-se a alça ajustada para as baterias, subtraindo os
sítios conhecidos das elevações ajustadas.

A Ajust = Elv Ajust – S

Ajust RT: T Bia, Cg 5, Lot B, Alc 4140, A 258, Evt 15,0
2) Ajustam-se as RT para cada bateria, da maneira já vista em (b)

1) e 2).
3) Com os sítios aproximados das Bia e os alcances de

relocação, determinam-se os desníveis (RS, Cg, S positivo ou negativo).
4) Aplicam-se os desníveis à altitude arbitrada para o PV e obtém-

se as altitudes das baterias.

Alt Cent B = Alt PV – Dsn

e. Determinação do sítio pelo tiro - Um sítio aproximado, cuja precisão
está perto da do levantamento, pode ser determinado após a regulação, por uma
regulação em tempo alto modificada.

(1) O evento para uma determinada carga é função da alça mais correção
complementar de sítio. Logo, se o evento permanecer constante, mas a elevação
variar, a alça mais correção complementar de sítio, para cada um dos pontos de
arrebentamento, não se modificará.

(2) Se, após uma regulação, um grupo de tiros é disparado com o evento
ajustado e com uma elevação tão grande que torne os arrebentamentos visíveis
da posição de bateria, o sítio médio para os arrebentamentos pode ser medido
desta posição. Subtraído da elevação, dará a alça mais correção complementar
de sítio para os arrebentamentos (Elv = A + S + C Comp Si). Essa alça mais
correção complementar correspondente ao evento do grupo de tiros (dado com o
evento ajustado) é, conforme a teoria apresentada no item (1) deste subparágrafo,
igual a alça mais correção complementar para o PV. O sítio (topográfico) para o
PV será, pois, a elevação ajustada para o PV menos a alça mais correção
complementar. Usando o sítio topográfico determinado e o alcance do evento
ajustado, o desnível e o sítio total para o PV podem ser calculados.

(3) A obtenção do sítio pelo tiro se processa da forma que se segue.
(a) Após a regulação, o S3 envia à LF o comando: “OBSERVE TIRO

TEMPO ALTO, MEÇA SÍTlO, POR TRÊS, DERIVA (TANTO), EVENTO (TANTO),
ELEVAÇÃO (TANTO)”:

(b) Procedimento do CLF.
1) O CLF estaciona o GB ou binocular próximo à Pç D, direcionando

a ocular de modo que possa observar os arrebentamentos.

Bia Alc (Evt Ajust)  A Ajust S 
(Elv Ajust-A Ajust) 

Dsn 
(PV/Cent B)  Alt 

Pta 
Vm 
Azu 

4140 
4330 
4530 

(267 – M9) = 258 
(Ajust RT/Pta) = 273  
(Ajust RT/Pta) = 290  

M9 
Ac 34 
Ac 39 
Ac 28 

366 
361 
372 
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2) O CLF aumenta a elevação ajustada de um ângulo de sítio,
necessário 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).

Elv Tiro = Elv Ajust + acréscimo

3) Faz a peça diretriz disparar três tiros na deriva ajustada, evento
ajustado e elevação ajustada (Elv Tir) aumentada e mede o ângulo de sítio para
cada arrebentamento com um GB ou binocular, estacionado junto à Pç D.

4) Informa à C Tir o sítio médio medido e a elevação com que dis-
parou os três tiros.

CLF- C TIR: “ANG SÍTlO MEDIDO (TANTO)”
“ELV TIRO (TANTO)”

(c) Procedimentos da C Tir - na central de tiro, o sítio para o PV, a
elevação ajustada e o desnível entre a bateria e o PV, são determinados da forma
que se segue.

1) A alça mais correção complementar para os tiros de tempo alto
é determinada, subtraindo, da elevação com que forem atirados, o sítio medido
pelo CLF. Ela também é a alça mais correção complementar para o PV.

2) O sítio topográfico para o PV é determinado, subtraindo, da
elevação ajustada para o PV, a alça mais correção complementar.

3) O desnível entre a bateria e o PV é obtido com o sítio topográfico
e o alcance para o PV (Alc Evt Ajust) utilizando-se a RS - escalas C e D. O retículo
central ficará, assim, sobre o desnível (o retículo não deve sair dessa posição, de
modo a facilitar a operação seguinte).

4) O sítio total é, então, determinado com o desnível, o alcance
para o PV (Alc Evt Ajust) e a RS (escala A Ac Pç ou A Ab Pç, carga apropriada).

5) A alça ajustada é obtida subtraindo da elevação ajustada o sítio
total.

A Ajust = Elv Ajust – S Tot

6) Quando não se dispõe de equipamento gráfico, o sítio total é
obtido multiplicando o sítio topográfico pelo fator da correção complementar de
sítio, no alcance do PV.

EXEMPLO:  Regulação com obus 105 mm M101 no PV
Elementos ajustados: Cg 5, Elv 267 e Evt 15,0
Informações CLF - Ângulo de sítio medido: 34"’.

- Elevação utilizada: 290.
Solução:
Alcance p/ evento 15,0 4140 m
Elevação utilizada 290
Sítio medido 34
A + C Comp Si (Te Alto) 256 (290-34)
Elv Ajust PV 267
A + C Comp Si (PV) 256
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Sítio topográfico + 11 (267 -256)
Desnível (S topo + 11, Alc 4140, RS) Ac 45
S total (Dsn Ac 45, Alc 4140, Cg 5, A Ac Pç RS) M12
Na ausência de RS:
Fator correção (TNT MB 07 – 021, Alc 4140, Cg 5) + 0,06
C Comp Si (11 x 0,06) 0,7
S total (11 + 0,7) M12

7) Depois de entender a teoria na qual se baseia a determinação
do sítio pelo tiro, é mais fácil utilizar a fórmula que se segue para a determinação
do sítio topográfico (Fig 16-2): Sítio Topográfico = Sítio medido - acréscimo de sitio.

EXEMPLO:
Dados do anterior: Acréscimo = Elv Tiro - Elv Ajust
S topo = S Med - acresc ... S topo = 34 - (290 - 267) = + 11

Fig 16-2. Determinação do sítio pelo tiro

f. Ajustagem da régua de tiro
(1) Nas regulações com espoleta percutente não há ajustagem de RT,

porque o alcance sai da própria RT, em correspondência com a Elv ajustada (sítio
desconhecido) ou alça ajustada aparente (sítio conhecido), não havendo elemen-
tos de comparação que possibilitem a operação de ajustar a RT.

(2) Nas regulações com espoleta tempo e sítio desconhecido, não há
ajustagem pelo mesmo motivo do item (1) deste subparágrafo (alcance e alça
saem na RT em correspondência com Evt Ajust).

(3) Quando o sítio é conhecido, a ajustagem se faz com os elementos
abaixo especificados:

(a) Alc para o Evt Ajust
(b) A Ajust = Elv Ajust - sítio total
(c) Evt Ajust

(4) Neste caso, poderá haver uma ajustagem de RT para todo o grupo
(sítio conhecido para uma bateria) ou uma ajustagem para cada Bia (sítio
conhecido para todas as baterias).

Elv  290

S

34'''

Acrésci-
m o Elv  267
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g. Correções conhecidas
(1) A aplicação de correções conhecidas pode melhorar a precisão da

CTF. É necessário, contudo, uma análise cuidadosa e extremo cuidado ao aplicar
as correções de alcance, baseadas em avaliações teóricas (Cap 7).

(2) As correções conhecidas são depuradas dos elementos ajustados
utilizando-se uma Ajust RT com elas estabelecida.

EXEMPLO:  Obus 105 mm M101, Cg 4, alcance Aprox PV: 3500 m.
Conhecem-se correções - Construção da CTF ETe.

(a) Alça e Evt (Alc 3500) ............. A 290 e ...... Evt 14,5
Variação teórica em alcance (A 290) ........... - 100 (obtida em

Prep Teo)
Residual em alcance .............. - 100 (obtida anteriormente)
Variação total em alcance
(- 100) + (- 100) .......................................................... - 200
Alc Ajust RT: Alc para A 290 + Variação total = 3500 - 200 =

3300
Ajust RT: Cg 4, Lot B, Alc 3300, A 290, Evt 14,5 (Ajust obtida

antes da Regl)
(b) Elementos de regulação

(c) Elementos de relocação (com Ajust RT)

Alc e A Ajust para o Evt Ajust
S = Elv Ajust - A Ajust
Alt obtida na RS para o Alc e S obtidos anteriormente.

(d) Se fosse conhecida a correção média de evento - 0,4, a Ajust RT
seria: Cg 4, Lot B, Alc 3300, A 290, Evt 14,1 e os elementos de relocação seriam:

Bia  Evt Ajust Elv Ajust  

Vm 
Pta 
Azu 

15,1 
14,7 
13,8 

298 
300 
270 

Alt PV = 500 m 

Bia Alc A Ajust S T Dsn Alc 
Vm 3410 303 N5 Ab 15 515 
Pta 3340 294 M6 Ac 18 482 
Azu 3160 274 N4 Ab 12 512 

Bia Alc A Ajust S Dsn Alt 
Vm 3500 312 N 14 Ab 44 544 
Pta 3416 304 N 4 Ab 12 512 
Azu 3240 283 N 13 Ab 38 538 
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h. Utilização do radar na CTF - O assunto é abordado no Cap 12 - TIRO
COM OBSERVAÇÃO PELO SOM, CLARÃO E RADAR.

16-3. CENTRALIZAÇÃO COM REGULAÇÃO DE UMA BATERIA

a. Generalidades
(1) Um levantamento de área de posições muitas vezes pode ser usado

para a CTF, até que se disponha de uma PTP. Economizar-se-á munição, pois
serão eliminadas as regulações de 2 (duas) baterias. O tempo previsto para esta
CTF (2 horas) é superior ao da CTF com regulação de 3 (três) baterias (1 hora),
entretanto, esse tempo pode diminuir, se a situação tática permitir que os
trabalhos topográficos comecem antecipadamente.

(2) Certas situações típicas podem impor o uso desse tipo de CTF. São
as que se seguem.

(a) Quando a falta de tempo ou munição impede regulações por todas
as baterias, mas há condições para os trabalhos topográficos.

(b) Quando o grupo se desloca por escalões. Os elementos podem
ser preparados para as outras 2 (duas) baterias antes delas chegarem à posição.

(c) Quando o grupo se desloca ao anoitecer. Uma única peça é
trazida e regula à luz do dia, permitindo que os elementos para todo o grupo
estejam prontos quando este chegar.

(d) Quando o grupo tiver que ocupar posições de troca e delas iniciar
o tiro sem regulação.

(e) Quando o tiro, nas posições a serem ocupadas, só é permitido
depois de uma certa hora, mas a concentração de fogos é exigida imediatamente
após ela. Executa-se uma única regulação com uma peça em uma posição de
troca. Após essa regulação e por meio de um levantamento da área de posições,
as posições das baterias são conectadas à posição de regulação e seus
elementos podem, então, ser preparados.

b. Procedimento
(1) Estabelece-se uma DR comum a todas as baterias ou para cada uma

delas, na impossibilidade de ser aquela obtida.
(2) Obtém-se a posição relativa, horizontal e vertical dos Cent B e o

lançamento de todas as DR, por meio de um caminhamento de lado iniciado de
um ponto conveniente.

(3) Os Cent B são locados com suas altitudes em um papel calco, na
mesma escala de prancheta a ser usada. As DR são traçadas e escritos seus
lançamentos. Este calco constitui o levantamento da área de posições a ser
entregue na C Tir (Fig 16-3).

(4) Regula-se no PV com uma das baterias. Com seus elementos
ajustados, inicia-se a construção da CTF, relocando o Cent B da bateria que
regulou (idêntico ao procedimento já estudado para a regulação de 3 (três)
baterias).
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Fig 16-3. Calco do levantamento da área de posições

(5) O AV Regl é, então, traçado no papel calco a partir da DR, com o
auxílio de um transferidor, no sentido contrário ao do movimento dos ponteiros do
relógio. A linha resultante define a DV da bateria que regulou (Fig 16-4).

AV traçado = AV Regl

Fig 16-4. AV traçado a partir de DR (sentido anti-horário)

(6) Coincide-se o Cent B do calco com o da prancheta; gira-se o calco
até que as linhas Cent B-PV coincidam e, com uma agulha, obtém-se a locação
dos demais Cent B. Traçam-se as indicações do ponto e escrevem-se as altitudes
em relação à bateria que regulou.

(7) Medem-se as DV das baterias que não regularam, com auxílio do
transferidor, e determinam-se os AV, subtraindo-os das respectivas DR.

(8) Os índices de deriva das baterias que não regularam serão as próprias
extensões de vigilância, expurgadas da C Der relativa à alça correspondente aos
respectivos alcances de prancheta. O índice de deriva da bateria que regulou é
traçado na Der ajustada mais a Cor Afs da Pç D menos a C Der A Ajust.

Cent B 3

+ 12

Cent B 1

Cent B 2

1380

DR

N

Direção  do tubo  após  a  Regl

Pt  Afs  DR

Cent B 2

A
V

  R
egl

DR

DV
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Der lnd (Bia não Regl) = Der Vig - C Der (A Alc Prch)

Der Ind (Bia Regl) = Der Ajust Pç D + Cor Afs Pç D - C Der A Ajust

c. Variante do procedimento

É necessário que o levantamento  forneça à C Tir os rE, rN e rH dos Cent
B da bateria que regulou e de cada uma das outras.

(1) Reloca-se na prancheta o Cent B da bateria que regulou.
(2) Medem-se, na prancheta, as coordenadas daquele Cent B e, usando

os r, calculam-se as coordenadas e altitudes dos outros Cent B.
(3) Locam-se os mesmos na prancheta e determinam-se os AV da

maneira normal.

16-4. CENTRALIZAÇÃO PELO FOGO PARA MAIS DE UM GRUPO

a. Generalidades - É possível concentrar os tiros de mais de um grupo,
desde que se estabeleça um controle comum. Para isto, é necessário que os
instrumentos estejam homogeneamente declinados. Arbitram-se coordenadas e
altitude a um alvo auxiliar comum aos grupos (A Aux da AD) e todos os grupos
regulam sobre ele, com uma bateria por grupo. A amplitude da zona na qual os
fogos podem ser precisamente concentrados é menor que a de apenas um grupo
utilizando sua CTF. A distância relativamente grande que há entre os grupos,
introduz erros que aumentam à medida que aumenta a distância entre o A Aux
comum  e  o  alvo  a  ser  batido. As altitudes relativas do A Aux comum e dos Cent
B devem ser conhecidas, se vários grupos espalhados têm de concentrar seus
tiros eficazmente.

b. Construção - Cada CTF de grupo pode ser feita por 2 (dois) processos:
o da locação (o mais preciso) e o do papel calco.

(1) Processo da locação (Fig 16-5)
(a) A bateria que regulou é locada por coordenadas polares em

relação ao A Aux/AD. Para isso, utiliza-se o lançamento de relocação e o alcance,
tal como nas CTF normais.

(b) O PV do grupo é locado por coordenadas polares a partir da
posição da bateria que regulou, por meio dos elementos ajustados, obtidos com
a regulação nele efetuada, invertendo o procedimento normal de CTF, onde a
locação polar parte do PV para o Cent B.

(c) As demais baterias são então locadas com os elementos já
determinados, conforme apresentado no Prf 16-3.

(d) Se o PV/Gp e o A Aux/AD não estão na mesma zona de validade
ou empregaram-se cargas diferentes, deverão ser estabelecidas ajustagens de RT
(uma para o A Aux/AD e outra para o PV/Gp).
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(2) Processo do papel calco
(a) Foi  construída  a  CTF do  grupo  e  nela  estão locados o PV, Cent

B e todas as concentrações que foram relocadas.
(b) Depois da regulação sobre o A Aux/AD, loca-se polarmente este

A Aux, a partir do Cent B da bateria que regulou e calcula-se a sua altitude.
(c) Confecciona-se um calco da CTF/Gp no qual constam todos os

pontos locados (PV, Cent B, A Aux/AD, alvos batidos, etc).
(d) Loca-se o A Aux da AD na CTF a ser utilizada, com as

coordenadas determinadas pela AD ou escalões superiores.
(e) Neste último, traça-se uma linha a partir do A Aux/AD, e na direção

da bateria que regulou.
(f) Orienta-se o calco, de modo que o A Aux/AD coincida com sua

posição na prancheta e o Cent B da bateria que regulou sobre a linha traçada.
(g) Passam-se os pontos do calco para a prancheta, por meio de um

alfinete.
(h) Estabelecem-se as altitudes em relação à do A Aux/AD.
(i) Constróem-se os índices de deriva em função dos elementos da

CTF do grupo.

16-5. PASSAGEM PARA PRANCHETA DE TIRO

A CTF é um artifício temporário usado somente até que seja providenciada
a PTP, prancheta na qual devem ser passadas todas as concentrações relocadas
com a CTF.

a. Trabalho inicial
(1) Estabelecem-se as ajustagens de réguas para a PTP, como se ela

estivesse disponível no momento das regulações. A alça ajustada é determinada
subtraindo o sítio, calculado com os elementos da PTP, da elevação ajustada; o
alcance é medido na PTP e corrigido do afastamento da Pç D, SFC; o Evt Ajust
é o das regulações. Quando as 3 (três) Bia regularem para a CTF, cada uma terá
uma ajustagem de régua.

Fig 16-5. CTF estabelecida com regulação no A Aux da AD

A Aux / AD PV 1

V mPtaAzu

81

128
32
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(a) Alcance: Alc = Alc (da PTP) ± Cor Afs Pç D
(b) Alça: A = Elv Ajust (CTF) – S (PTP)
(c) Evento: Evt = Evt Ajust (CTF)

(2) Elementos aproveitados na passagem da CTF para a PTP

EXEMPLO:  Bia Pta, Obus 105 mm M101, Cg 5, Lot B, Pç D sobre o Cent B

Elementos para Ajust RT:
Alcance (da PTP) ± Cor Afs Pç D ........................... 4050
Alça (Elv Ajust CTF – S PTP) = 267 - M11 .............. 256
Evt (Evt Ajust de CTF) ............................................. 15,0
Ajust RT: Pta, Cg 5, Lot B, Alc 4050, A 256, Evt 15,0

(3) Os índices de deriva  são  construídos  nas derivas ajustadas dos Cent
B (CTF), expurgada a contraderivação da alça ajustada calculada para PTP, na
CTF com regulação de 3 (três) Bia.

Der lnd = Der Ajust Cent B (CTF) - C Der A Ajust (PTP)

(4) Na CTF com regulação de 1 (uma) Bia, as Bia que não regularam terão
como deriva do índice a Der Vig expurgada a C Der da alça relativa ao Alc Prch
Cent B - PV.

Der lnd = Der Vig – C Der (A Alc Prch Cent B PV)

b. Passagem de alvos de uma CTF para uma PTP (E Pe)
(1) Deriva - A deriva de relocação do alvo na CTF é utilizada na PTP. Ela

é a Der Prch da Efi (ou Der Tir Efi – C Der/A Efi). Usando esta deriva, um erro pode
ser introduzido por causa da diferença entre as contraderivações das duas
pranchetas, mas o erro raramente excede 1 (um) milésimo (isso ocorreria se na
CTF a contraderivação para determinado alvo tivesse sido Dirt 4 (quatro), por
exemplo, enquanto que a nova contraderivação fosse Dirt 3 (três)).

(2) Alça e sítio - A altitude do alvo é determinada de uma carta, se
disponível, ou pela mensagem do observador. Por exemplo, o observador diz - "Do
PV, Dirt 350, Alo 400". O alvo é considerado como da mesma altitude do PV. Com
a altitude do alvo assim determinada e a altitude do Cent B (PTP), determina-se
o desnível ALVO/Cent B. A determinação do sítio é feita por aproximações

Elementos  CTF PTP 
Deriva  X  
Elevação  X  
Sítio   X 
Alcance   X 
Evento  X  

Elementos
PTP

Elementos ajustados
(Regulação da CTF)

Alc 4050
S M 11

Elv Ajust 267
Evt Ajust 15,0
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sucessivas da forma adiante expecificada:
(a) Determina-se um sítio aparente na RS, com o desnível e o alcance

correspondente à elevação (Alc obtido com Ajust RT/PTP).
(b) Determina-se a primeira alça ajustada aparente, subtraindo o sítio

obtido da elevação ajustada.
(c) Determina-se um novo alcance com esta alça utilizando-se a

Ajust RT/PTP.
(d) Determina-se um novo sítio aparente, baseado no novo alcance.

O desnível utilizado é o mesmo.
(e) Repetem-se as operações até que 2 (dois) sítios sucessivos

concordem dentro de 1(um) milésimo. Quando isto acontece, a última alça
utilizada é a ajustada.

(3) Alcance - Será determinado durante os trabalhos de aproximações
sucessivas para a obtenção da alça e do sítio (alcance da A Ajust obtida após 2
(dois) sítios sucessivos concordarem dentro de 1(um) milésimo).

(4) Ajustagem de régua - Quando foi feita mais de uma regulação, a alça
usada para a ajustagem de régua que permitirá a passagem do alvo para a PTP,
será escolhida da regulação que mais perto se aproxime da hora que se bateu o
alvo. Para os trabalhos futuros da PTP, permanecerá a ajustagem determinada
para a PTP (subparágrafo a. do parágrafo 16-5)

EXEMPLO:  Bia Pta, Obus 105 mm M101, Cg 5, Lot B
Elementos da PTP: Alt Bia: 420 m

Alt PV: 438 m
Ajust RT: Cg 5, Lot B, Alc 4 700, A 283

Mensagem do observador .................... Do PV ................. Ac 20
Elementos de eficácia, concentração AB 405;
Der prancheta: 2670 (Der Efi menos a contraderivação da A Efi)
Elv Ajust: 250
Solução:
Desnível: (438 + 20) - 420 = Ac 38 m
1º Alc: RT Ajust (Elv 250) ................................................... Alc 4260
1º S Aparente: RS (Ac 38, 4260) ....................................... M10
A Ajust Aparente: (250 - 10) ............................................... 240
2º Alc: RT (A 240) .............................................................. 4110
2º S Aparente: RS (Ac 38, 4110) . M10 (igual ao 1º S Aparente)
Elemento Relocação: Der 2670, Alc 4110, Alt 458, Con AB 405.

c. Passagem de alvos de uma CTF para uma PTP (E Te) - Os alvos
batidos com espoleta tempo serão transferidos da CTF para a PTP da mesma
maneira que os batidos com espoleta percutente, exceto no que se segue.

(1) A relação entre alcance, evento ajustado e alça ajustada é fixada pela
ajustagem de régua da PTP.

(2) A ajustagem de evento é colocada sobre o evento ajustado, o alcance
é lido sob o índice metro e alça ajustada sob a ajustagem de alça.

(3) O sítio para o alvo (solo) é obtido subtraindo a alça ajustada da eleva-
ção da eficácia (menos 20/D naquele alcance, se o 20/D foi usado na Elv da eficá-
cia). O desnível é calculado usando esse sítio, o alcance do evento ajustado e a
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RS. Não há aproximações sucessivas.
Alc Evt Ajust (CTF), RT, Cg ⇒  A Ajust
S = (Elv Efi - 20/D) - A Ajust
Alc Evt Ajust (CTF), S, RS e Cg ⇒  Dsn
Alt alvo = Alt Cent B (PTP) + Dsn
EXEMPLO - Bia Pta, Obus 105 mm M101, Cg 5, Lot B.
Elementos da PTP: Alt Bia 420 m
Ajust RT: Cg 5, Lot B, Alc 5 510, A 320, Evt 19,0
Elementos da eficácia, concentração AB 406:
E Te, Der Prancheta 2843, Evt 20,2, Elv 352
Solução: na RT com Ajust/PTP
Alcance Evt 20,2 .....................................................  5800 m
Alça .............................................................................. 343
Alcance 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 ..................................... = 420 + Ac 22 = 442
Elementos de relocação: Der 2843, Alc 5800, Alt 442, Con AB 406.

d. Passagem de alvos sem boletim do calculador - Quando não se
dispõe do boletim do calculador, os alvos são relocados polarmente na PTP, na
deriva, alcance e altitude determinados como se segue.

(1) Deriva - A deriva para relocação é medida diretamente na CTF. É usada
sem mudança na PTP, uma vez que a contraderivação da CTF, raramente diferirá
da contraderivação da PTP em mais de 1(um) milésimo.

(2) Alcance - Mede-se o alcance da CTF, com este alcance e Ajust RT/
CTF determina-se a alça. Com esta alça, pelo processo geral, determina-se o
alcance para relocação na PTP, ou seja, utilizando RT Ajust para PTP.
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QUADRO RESUMO DA CTF C/REGL 3 (TRÊS) BIAS

APROVEITAMENTO DOS ELEMENTOS DE REGULAÇÃO

16-5

Elemento 
E Pe E Te 

SÍTIO DESC SÍTIO CONHEC SÍTIO DESC SÍTIO CONHEC 

Direção 

L Rloc = (DR – AV) + 3200 – Cor Afs PD + C Der A Aj ust 
 

ou 
 

L Rloc = C/L Regl – Cor Afs PD + C Der A Ajust 

Alcance Alc da Elv Ajust  
+ Cor Afs PD 

Aprx Suc 
+ Afs PD Alc (Evt Ajust) + Cor Afs PD 

Altitude 
Arbitradas 
Alt PV = Alt 

Cent B 
Fornecidos 

Elv Ajust – A 
(Evt Ajust) = 
S Ap 
Alc Evt Ajust, 
S Ap , RS, 

FUNÇÃO  
DO SÍTIO 

Ind Deriva  Der Ajust (CB) – C Der A Ajust Cg ⇒⇒⇒⇒ Dsn 
Alt Cent B = Alt PV (arbitrada) - Dsn 

Ajust RT NÃO NÃO 

- Alc do Evt Ajust 
- A = Elv Ajust – S 
Total 
- Evt Ajust  

Der Tiro Der Prch + C Der A p/ o alvo 

OBSERVAÇÕES: Para a CTF c/ levantamento incompleto,  o índice de deriva das 
Bia que não regularam será a Der Vig - C Der (A Alc  Prch Cent 
B - PV). 

 

 
CTF Der – Elv – Evt  
PTP Alcance – Altitude(Sítios) – Cent B e A Ajust  

Ajust RT 
Alc      ⇒⇒⇒⇒ Alc Prch Pç D ( Alc PTP ±±±± Cor Afs Pç D) 
Evt      ⇒⇒⇒⇒ Evt Ajust (CTF) 
Alça    ⇒⇒⇒⇒ Elv Ajust (CTF) – S (PTP) 

Ind Der 

Der Ajust Cent B (CTF) – C Der A Ajust  (PTP) 
CTF C/ Reg 3 (três) Bia – Cada Bia tem a sua Der Aj ust 
CTF C Reg 1 (uma) Bia – Bia que regula tem sua Der Ajust – 
Demais  Bia  - Der Vig – C Der ( A Alc Prch Cent B- PV)  
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PASSAGEM DE ALVOS DA CTF/PTP

ARTIGO II

PRANCHETA DE TIRO EMERGENCIAL (PTE)

16-6. INTRODUÇÃO

a. Durante o combate, muitas vezes é necessário que uma bateria ocupe
posição (ocupação com tempo restrito) e abra fogo imediatamente para apoiar a
arma base. Esta situação é normal para uma bateria em apoio direto ou em reforço
a uma vanguarda ou nos movimentos retrógrados, onde a rapidez é mais
importante que a precisão inicial.

b. O atual sistema de direção de tiro com o T Loc acarreta a determinação
gráfica dos elementos em uma prancheta e, desta maneira, a torna imprescindível,
quando o mesmo é empregado.

c. A prancheta utilizada nas situações acima, que tem sua utilização mais
adequada ao TSZ, é a Prancheta de Tiro Emergencial (PTE).

16-7. CARACTERÍSTICAS

a. A PTE é construída em papel quadriculado.

b. O que caracteriza essencialmente a PTE, é o fato de iniciar os tiros sem
regulação (TSZ). No entanto, logo que possível, um PV deve ser escolhido e então
realizada uma regulação, conseguindo, dessa forma, a CTF.

c. A PTE é basicamente um tiro de bateria, pois não permite a centralização
do grupo e, normalmente, utiliza tiros observados.

16-5/16-7

 E Pe E Te 

DERIVA Der Reloc da CTF ou Der Prch 

ALCANCE  

Aprox imações Sucess ivas  
U tilizando a Ajust RT da PTP 
Alc  Elv  E fi (CTF), Dsn , RS, Cg ⇒⇒⇒⇒   
S  Ap (1)  
1ª A Ajust  Ap   =   Elv  Efi  (CTF) – 
S  Ap (1) 
Alc  (1ª A Ajust Ap), Dsn , RS, Cg 
⇒⇒⇒⇒  S Ap (2) 
S  Ap (2) =  ou ≠≠≠≠  1 ’’’ do S  Ap (1) 
Alc  =  Alc (1ª A Ajust Ap) 

Alc Evt E fi  da CTF  
na RT Ajust da PTP 

ALTITUDE  
Carta ou   

mensagem  do observador 

Alc  Evt  E fi  (CTF),  RT, Cg ⇒⇒⇒⇒     
A Ajust 
S =  (E lv Efi –  20/D) –  A Ajust 
Alc Evt E fi (CTF),S , RS, Cg ⇒⇒⇒⇒  
Dsn 
Alt Alvo  = Alt Cent B (PTP) +  
Dsn 
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d. Deve ser dada especial atenção à segurança das tropas amigas,
verificando se o alvo não está aquém do limite curto de segurança.

(1) Em tiros de instrução podem ser usados os critérios constantes no
Capítulo 5 - DIREÇÃO DE TIRO - que apresenta a margem de segurança para o
tiro mergulhante explosivo (E Itt ou ER).

(a) Mat 105 mm: 300 m + 1 garfo
(b) Mat 155 mm: 500 m + 1 garfo

(2) Para as espoletas Te ou VT e para o tiro vertical, essas margens
devem ser aumentadas.

(3) No combate real esses valores poderão servir como elemento básico
na fixação da margem de segurança de combate,

e. Ao receber a primeira mensagem do observador solicitando tiro sobre um
alvo, a C Tir procede à escolha da carga, levando em conta que:

(1) Havendo possibilidade de permanecer na posição, considerar esse
alvo um A Aux (somando 1500 m ao seu alcance), de modo a permitir correções
quando for possível regular na região.

(2) Em situações de grande mobilidade, não se soma 1500 m.

f. Após a construção da PTE, a deriva para se bater um determinado alvo
será a deriva de prancheta mais a contraderivação da alça para o alvo.

Der tiro = Der Prch + C Der (A p/o alvo)

16-8. CONSTRUÇÃO

a. A PTE é construída da forma que se segue.
(1) Arbitram-se coordenadas e altitude ao Cent B (exemplo: coordenadas

20000/40000, altitude 400) e efetua-se a locação no papel quadriculado num canto
de quadrícula.

(2) Uma extensão de vigilância é traçada, no lançamento em que foi
apontada a bateria.

b. A localização relativa da bateria e dos alvos é estabelecida pela
ajustagem do tiro.

c. A mensagem inicial do observador incluirá "ASSINALE CZA", se nenhum
outro processo de localização do alvo puder ser prontamente utilizado.

d. O primeiro tiro deve ser claramente visível ao observador; para auxiliá-lo
pode ser disparado um projetil fumígeno ou em tempo alto. Os elementos desse
tiro serão os adiante enumerados.

(1) Deriva em que a Bia referiu mais a contraderivação da alça para o alvo
que se vai bater, após ter apontado no lançamento aproximado do CZA.

(2) Sítio nulo.
(3) Alça para um alcance que dê segurança efetiva às tropas amigas, ou

seja, distância dessas tropas mais 1000 metros.

16-7/16-8
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e. Em princípio, todas as missões serão do tipo ajustarei, pois não se
dispõe de qualquer correção.

f. Todas as concentrações devem ser relocadas, mesmo sem ordem do
observador, pois a C Tir ficará em condições de usar a concentração como ponto
de referência para futuras localizações de alvos.

g. Para melhorar a relativa precisão da relocação das concentrações, as
correções médias de evento ou correções conhecidas de alcance devem ser
eliminadas dos elementos ajustados, antes dos alvos serem relocados. Isto é
obtido, utilizando-se uma ajustagem de RT feita com aquelas correções para
determinar o alcance. Quando se atirar sobre os alvos novamente, essas
correções devem ser introduzidas nos elementos de tiro.

h. A ajustagem do tiro com espoleta tempo permite a obtenção de um sítio
relativo, o que reduz o erro resultante da presunção de que o sítio é zero. O sítio
é obtido pela comparação da elevação da eficácia com a alça correspondente ao
evento da eficácia (menos a correção média do evento, SFC). Quando se ajustou
com espoleta percutente, para determinar uma alça da eficácia mais precisa,
deve-se subtrair da elevação da eficácia qualquer sítio que se possa obter, embora
grosseiro.

i. Enquanto as condições atmosféricas, de material e de munição perdura-
rem, qualquer concentração poderá ser batida novamente com os mesmos
elementos. Se, no entanto, mudarem as condições (atmosféricas ou de munição),
aparecerão imprecisões nos tiros subseqüentes, a menos que se possam
determinar e aplicar correções para o efeito resultante da mudança.

EXEMPLO:  Seleciona-se um alvo auxiliar e nele se regula, a fim de se ter
um meio de medir as mudanças posteriores nas condições balísticas. Na
prancheta loca-se o A Aux com coordenadas e altitude arbitrárias (de preferência,
um canto de quadrícula). O Cent B será locado polarmente, a partir do A Aux, no
lançamento de relocação. Quando se utiliza espoleta instantânea e não se pode
obter um sítio aproximado, o alcance será o da elevação ajustada. Quando é
utilizada a espoleta tempo, o alcance será o do evento ajustado (menos a correção
média de evento, SFC) e o sítio aparente (Elv Ajust menos alça do Evt Ajust) é
utilizado para determinar a altitude da bateria. A vantagem de locar a bateria desta
maneira é permitir que as outras baterias sejam locadas de maneira semelhante,
após regularem no mesmo A Aux. As correções para outros tipos de munição ou
para mudanças nas condições atmosféricas são determinadas por novas
regulações, comparando-se seus elementos ajustados no A Aux com os que,
agora, são de prancheta.

j. Depois de relocar a bateria a partir do A Aux, todas as concentrações
anteriores devem ser novamente relocadas. Dessa forma será possível a CTF.
Com pouco tempo disponível pode ser relocado o PV, o que tornará desnecessária
a relocação das concentrações.
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16-9. CONCLUSÃO

A PTE é usada para abertura imediata do fogo, na ausência de uma
prancheta mais precisa. As demais pranchetas diferem da PTE pois esta inicia-
se por concentrações, isto é, pelo TSZ e não centraliza o tiro do grupo.

QUADRO RESUMO DA PTE

ARTIGO III

PRANCHETA DE TIRO SUMÁRIA PARA UMA BATERIA  (PTS - 1 Bia)

16-10. CONSTRUÇÃO

a. É construída locando-se a posição de bateria (Cent B) por inspeção e
traçando-se, com auxílio do TDA, uma extensão de vigilância no lançamento em
que a bateria foi apontada (pode ser usada, como prancheta, a própria carta).

b. As locações de alvos podem ser dadas por coordenadas retangulares,
transporte de um ponto de referência identificável pela C Tir ou, se a localização
do observador é conhecida, por coordenadas polares.

c. Os procedimentos da C Tir na conduta do tiro são, de uma maneira geral,
os mesmos das PTP normais. Qualquer ponto conveniente no centro da área de
alvos, que permita locar as correções do observador, pode ser utilizado como eixo
para os giros de orientação do T Loc; para evitar o traçado dos índices N, pode ser
usado um ponto sobre um meridiano de quadriculado.

d. Tão cedo quando possível, deve ser escolhido um ponto que possa ser
locado por inspeção, com precisão razoável (cruzamento ou bifurcação de
estradas, edificação, etc), e nele ser efetuada uma regulação, a fim de obter

PTE 

LOCAÇÃO DO Cent B Arbitrar coordenadas e Alt  (canto de 
quadricula) 

LOCAÇÃO DO ALVO Transporte do CZA 
EXTENSÃO DE VIGILÂNCIA Lç Bia foi apontada 

DERIVA DO TIRO Der Rfr + C Der (A alvo) 
SÍTIO Nulo ou desnível estimado 
ALÇA Função do Alc Seg tropas amigas + 1000 m 

DIREÇÃO L Rloc = C/L Rloc – ( Cor Afs Pç D + C Der A 
Ajust) 

ALCANCE DE RELOCAÇÃO Alc Elv Ajust E Pe 
Alc Evt Ajust E Te 

ÍNDICE DE DERIVA Der Ajust Cent B – C Der A Ajust 
APÓS A REGULAÇÃO Permite a CTF 
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correções para aplicar nos tiros subseqüentes.

e. Um índice de deriva pode, então, ser construído de maneira normal, bem
como uma ajustagem da RT.

f. Depois da regulação inicial, todos os alvos relocados antes dela devem
ser relocados novamente, utilizando as correções obtidas para a primeira
relocação. A PTS transforma-se, assim, numa PTP.

QUADRO RESUMO DA PTS 1 Bia

ARTIGO IV

TÉCNICA EM 6400"’

16-11. INTRODUÇÃO

a. Generalidades
(1) Nas operações de guerra pode surgir a necessidade de serem

desencadeados fogos em todas as direções, a qualquer momento e, por vezes,
ao mesmo tempo, em direções diferentes, até mesmo no escalão bateria.

(2) Esta necessidade impôs a introdução de alguns artifícios na técnica
de tiro, que deram origem a um tipo específico de técnica, que possibilita a
qualquer central de tiro realizar o tiro em todas as direções: a técnica em 6400"’.

b. Material da central de tiro
(1) Em princípio, o material utilizado pela central de tiro é o mesmo que

é usado nos trabalhos com a prancheta comum, surgindo apenas algumas
modificações em termos de necessidades e preparo do material.

(2) Necessidades - Na central de tiro de grupo, o material deverá ser
suficiente para equipar 3 (três) pranchetas completas, uma para cada bateria
(baterias de obuses muito afastadas ou apontadas em direções diferentes); na
central de tiro de bateria, deverá haver material suficiente para a montagem de 2
(duas) pranchetas, considerando a possibilidade do emprego simultâneo, em
diferentes direções, de suas seções de tiro.

(3) Preparo do material
(a) Transferidor de derivas e alcances (TDA) (Fig 16-6 e 16-7). Nume-

rado da esquerda para a direita, de zero a nove (TDA 1000"’), ou de um a quatro na
escala do bordo azul e de seis a nove na escala do bordo vermelho (TDA 500”’).

16-10/16-11

 
PTS – CARTA 1 Bia  

LOCAÇÃO DO Cent B  Inspeção  
LOCAÇÃO DO ALVO  Coor Ret, transporte, Coor polares  

EXTENSÃO DE VIGILÂNCIA  Lanç Bia foi apontada  
DERIVA DO TIRO Der Rfr + C Der (A alvo)  

SÍTIO Inspeção  
ALÇA  Função do Alc  

DIREÇÃO L Rloc  = C/L Rloc – ( Cor Afs Pç D + C Der A Ajust)  

ALCANCE DE RELOCAÇÃO Aprox Sucessivas E Pe  
Alc Evt Ajust E Te 

ÍNDICE DE DERIVA Der Ajust Cent B – C Der A Ajust  
APÓS A REGULAÇÃO  Transforma -se em PTP 
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Fig 16-6. Preparo do TDA 1000”’

Fig 16-7. Preparo do TDA 500”’

(b) Indicador de derivas (Indic Der) (Fig 16-8). Construído a partir de
2 (dois) T Loc comuns, dos quais são aproveitadas as semicoroas graduadas de
0 a 3200"’, colocadas sobre uma folha de acetato transparente, sem quadriculação
central; é conveniente ligar, com um lápis dermatográfico, as graduações
diametralmente opostas da coroa graduada, representadas pelos números 200 e
1800 ou 400 e 2000 (conforme tenha sido adotada a deriva de vigilância 2600 ou
2800); os quatro quadrantes desta forma demarcados, receberão, em vermelho,
as inscrições que se seguem, feitas em lápis dermatográfico.

16-11
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1) FRENTE - Quadrante que contenha a direção de vigilância.
2) DIREITA - Quadrante à direita, considerado o sentido Cent B-PV.
3) ESQUERDA - Quadrante à esquerda;
4) RETAGUARDA - Quadrante oposto ao da FRENTE.

Fig 16-8. Indicador de deriva

(c) Prancheta de tiro (Fig 16-9).
1) O(s) Cent B deve(m) ser locado(s) na região central da

prancheta, de modo a permitir o tiro no alcance máximo do material, qualquer que
seja a direção determinada.

2) Para a leitura das derivas, são traçados 8 (oito) índices por
bateria de obuses, que nesta técnica são chamados de ÍNDICES DE DIREÇÃO;
junto a cada índice é lançada a abreviatura correspondente à bateria e o primeiro
algarismo  do  milhar  da deriva; desta forma, teríamos os índices Vm 0, Vm 1, Vm
2  e  Vm 3  para  a 1ª BO, Pta 0, Pta 1, Pta 2 e Pta 3 para a 2ª BO, Azu 1, Azu
2 e Azu 3 para a 3ª BO (repetidos nas direções opostas).

3) Traçado dos ÍNDICES DE DIREÇÃO (Fig 16-9).
- Com o bordo do TDA (vermelho, no caso do TDA 500”’) na

direção de vigilância (Cent B-PV), constrói-se, em coincidência com o número 8
(oito) (Der Vig 2800) do TDA, o ÍNDICE DE DIREÇÃO Pta 2 (no caso da 2ª BO).

ESQUERDO

DIREITO

FRENTE

RETAGUARDA

300 200
100 0 3100 3000 2900

300
2001000310030002900
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Fig 16-9. Prancheta de tiro - índice de direção

- A partir do índice Pta 2 já traçado, no sentido horário e a
cada 1000 milésimos, são traçados os ÍNDICES DE DIREÇÃO Pta 1 e Pta 0.

- No mesmo sentido e a partir do índice Pta 0, traça-se, a
160 milésimos, o ÍNDICE DE DIREÇÃO Pta 3.

- A partir do índice Pta 3 e ainda no sentido horário, são
traçados os ÍNDICES DE DIREÇÃO Pta 2, Pta 1 e Pta 0, todos afastados de 1000
milésimos entre si.

- O último ÍNDICE DE DIREÇÃO Pta 3, é traçado no mesmo
sentido, a 200 milésimos do índice Pta 0, devendo estar, a título de conferência
do trabalho realizado, a 1000 milésimos do primeiro dos 8 (oito) índices traçados
na seqüência descrita acima.

4) Material de luneta contínua (Fig 16-10) - Para o material de
luneta continua, o processo é semelhante, utilizando-se apenas sete ÍNDICES DE
DIREÇÃO numerados no sentido horário e traçados na seguinte ordem: Pta 2, Pta
1, Pta 0, Pta 6, Pta 5, Pta 4 e Pta 3; o afastamento entre os índices é de 1000
milésimos, exceto entre Pta 0 e Pta 6, que é de 400 milésimos.

CENTRO

Pta 1

Pta 2

Pta 3 Pta 0 Pta 1

Pta 2Cent B

Pta 0 Pta 3

PV

Bia apontada
no Lanç 0580'''
Der Vig 2800

1
2

3
5

4
6

7
8

9

0580

16-11



16-29

C 6-40

Fig 16-10. Material de luneta contínua

c. Procedimentos da central de tiro
(1) Utilização do indicador de derivas (Indic Der) - (Fig 16-11)

(a) Finalidade - A utilização do Indic Der visa:

Fig 16-11. Utilização do indicador de deriva

Pta 4

Pta 5

Pta 6
Pta 0

Pta 1

Pta 2

Pta 3

PV

Cent B

10
00

'''

Pta 2

N

0590'''

Bia apontada
no Lanç 0580'''
Der Vig 2800'''

0
3100 30002800 20
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1) permitir a rápida transmissão para a LF de uma deriva
aproximada, múltipla de 100 milésimos, o que irá possibilitar, se necessário, o
conteiramento imediato das peças, dando à bateria (seção) uma direção próxima
da desejada, enquanto são determinados elementos mais precisos; e

2) evitar erros grosseiros de derivas.
(b) Instalação na prancheta - o centro do Indic Der é colocado sobre

o Cent B e orientado de forma que se possa ler na coroa graduada a deriva de
vigilância com o bordo do TDA apoiado no alfinete do PV; nesta situação, o Indic
Der é fixado à prancheta.

(c) Na central de tiro de grupo, quando as baterias estiverem próximas
(afastamento máximo de 500 m) e apontadas em uma mesma direção, usa-se um
só Indic Der, fixado na prancheta em uma posição central em relação a elas; caso
as baterias estejam afastadas ou apontadas em direções diferentes, haverá
necessidade de usar um Indic Der por bateria (será também o caso, quando do
emprego simultâneo das seções de uma bateria em direções diferentes).

(d) Pelo exposto, conclui-se facilmente que o uso do Indic Der nada
tem a ver com a utilização do T Loc, que será a mesma já estudada anteriormente.

(2) Comandos de tiro
(a) Quando o alvo é locado na prancheta, o calculador envia

imediatamente à bateria (ou seção) um comando de alerta, do qual constará a
designação da bateria (ou das peças que comporão a seção) a ser acionada, o
sentido do acionamento (de acordo com o quadrante do Indic Der) e a deriva lida
no Indic Der (aproximada para a centena de milésimos), possibilitando à bateria
(ou seção) o conteiramento rápido para uma direção aproximada da que se deseja,
enquanto são calculados elementos de tiro mais precisos.

(b) Exemplos de “COMANDO DE ALERTA”.
1) Pta atenção - Con - Ação à frente (Esqu, Dirt ou Rg) - Der 2900.
2) Seção 165 (1ª, 6ª e 5ª peças) atenção - Con - Ação à Dirt - Der

0500
3) Seção 254 (2ª, 5ª e 4ª peças) atenção - Con - Ação à Esqu -

Der 1600.
(c) Ao receber este comando, as peças são conteiradas no sentido

conveniente (Fr, Rg, Esqu ou Dirt) e, para evitar erros grosseiros, a luneta é
inicialmente apontada pelo colimador nas balizas, depois de registrada a deriva
aproximada; em seguida, o conteiramento é aperfeiçoado através da visada pela
luneta panorâmica (o conteiramento deve iniciar-se com as peças na deriva de
vigilância e, em conseqüência, com o tubo centrado no meio do setor graduado).

(d) Depois do “COMANDO DE ALERTA”, quando obtidos os elemen-
tos de tiro precisos, seguir-se-á o comando de tiro normal.

(e) Exemplos do comando de tiro normal.
1) Pta - Expl, Lot A, Cg 5, E Itt - Bia Q 4 - Der 2873 - Elv 316;
2) Seção 165 - Expl, Lot B, Cg 4, E Te - 06 Q1 Sec Q 4 - Der 0538

- Evt 12.8 - Elv 299.
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16-12. CARTÃO DO VENTO

a. Uso do cartão do vento para o cálculo dos elementos de tiro
(1) Há ocasiões em que não há disponibilidade de dados de regulação

para a obtenção de elementos mais precisos nas missões de tiro, seja por não
ter sido possível regular, seja por se encontrar o alvo fora da zona de validade da
regulação.

(2) Dentre os fatores meteorológicos, o vento é, sem dúvida, o mais
mutável e o que mais afeta o tiro, tanto em alcance (componente longitudinal - Wx)
como em direção (componente transversal - Wy).

(3) Para solucionar o inconveniente da ausência de dados de regulação
para o alvo, desenvolveu-se um procedimento em que as correções devidas ao
vento são introduzidas nos elementos de tiro, resultando maior precisão.

(4) Este procedimento é, em sua essência, uma preparação teórica
simplificada por meio do uso do cartão do vento e permite determinar correções
de  deriva,  evento  e  alcance.  Há  um  cartão  para  cada  carga  do  material  (Fig.
16-12 a 16-25).

(5) Na verdade, o cartão do vento é uma tabela de dupla entrada, em que
os argumentos são o alcance de prancheta do alvo e a inclinação do vento sobre
o plano de tiro (lançamento da direção do vento menos o lançamento da direção
de tiro), o que pressupõe a existência de boletim meteorológico.

(6) No uso do cartão do vento, dois casos poderão ocorrer.
(a) Nenhum dado de regulação é conhecido - Este é o caso mais

simples de aplicação do cartão do vento. Determinados, inicialmente, os elemen-
tos de tiro para o alvo (alcance, deriva, sítio e alça) e no alcance corresponde à
elevação para o alvo, verifica-se qual a linha do boletim meteorológico a ser
utilizada. Calcula-se a inclinação do vento sobre o plano de tiro (vento - tiro) e entra-
se no cartão do vento com este dado e o alcance da elevação (representa melhor
a trajetória e as influências a que está sujeita), para a determinação dos valores
unitários. Os valores unitários multiplicados pela velocidade do vento fornecem as
correções totais.

(b) Há uma regulação e o alvo está fora de sua zona de validade - Da
regulação resultam uma ajustagem da RT e uma correção de deriva, ou seja, são
determinadas correções totais. Nestas correções totais estão incluídas as
correções decorrentes do desempenho peça - munição (que são constantes para
a mesma peça e munição) e as decorrentes das condições meteorológicas (que
são variáveis). Diversos fatores estão incluídos nas condições de tempo (vento,
densidade, temperatura, etc), sendo o mais importante e variável, o vento. Se
depurarmos, portanto, das correções de regulação, o fator vento para aquele
ponto, as correções que permanecem (uma espécie de residual) podem ser
consideradas como constantes, sem grande margem de erro, e poderão ser
aplicadas em qualquer alvo, desde que na mesma carga, ainda que fora de sua
zona de validade convencional. O procedimento é o que se segue.

1) Determina-se para o ponto de regulação, com auxílio do cartão
do vento, o valor das correções de alcance, evento e deriva, utilizando-se para tal,
o alcance de prancheta do PV e o valor (V -T) mais próximos daqueles existentes
no cartão do vento.
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2) Utilizando-se a RT Ajust, determinam-se os elementos de tiro
(alcance, deriva, sítio, alça e evento); a linha do boletim meteorológico a usar será
a correspondente ao alcance da elevação para o alvo (usando o retículo central do
cursor da RT). As correções relativas ao vento (alcance, evento e deriva) são
determinadas para o alvo com o auxílio do cartão do vento e, a partir do alcance
de prancheta e o valor (V - T) para o alvo, considerando-se os valores mais
próximos dos existentes no cartão do vento.

3) Em seguida, procede-se ao cálculo dos elementos corrigidos
de vento para o alvo.

- Alcance  corrigido  do  vento  =  alcance  de  prancheta  do
alvo - correção de alcance relativa ao vento para o ponto de regulação + correção
de alcance relativa ao vento para o alvo.

- Deriva   corrigida   do  vento  =  deriva  de  prancheta  do
alvo - correção de deriva relativa ao vento para o ponto de regulação + correção de
deriva relativa ao vento para o alvo.

- Evento = evento correspondente ao alcance corrigido do
vento - (usar Ajust RT).

4) É agora possível utilizar, como se faz normalmente, os dados
da regulação, ou seja, a correção de deriva e a ajustagem de régua. Esta é a fase
final em que se faz a determinação dos elementos de tiro.

- Deriva - Determina-se a correção a introduzir, verificando
na RT, a C Der que corresponde à alça do alcance corrigido do vento, lida na RT
Ajust. Deriva de tiro = Deriva corrigida do vento + Cor Der + C Der.

- Evento - Subtrai-se do evento determinado para o alcance
corrigido do vento a correção do evento calculado para o ponto de regulação (cartão
do vento) e soma-se a correção de evento encontrada para o alvo (cartão do vento).

- Evento de tiro = Evento para o alcance corrigido do vento
- Cor Evt para o ponto de regulação + Cor Evt para o alvo.

- Alça - Usando a ajustagem de RT, determina-se a alça
correspondente ao alcance corrigido do vento, que será a alça de tiro.

(7) A técnica utilizada no segundo caso é bastante semelhante à da
associação da preparação teórica à experimental, impondo-se, pela necessidade
de maior rapidez, o uso de tabelas e aproximações menos precisas, caracterís-
ticas do emprego deste artifício, que é o cartão do vento. Cabe lembrar que, dentro
da zona de validade convencional da regulação, não se faz uso do cartão do vento,
considerando-se que os elementos da regulação são os mais precisos.

b. Zona de validade
(1) A utilização do cartão do vento, permitindo o emprego de correções

em alcance, direção e evento em função do vento, traz para a prancheta 6400"’
uma concepção peculiar de zona de validade, quanto ao emprego de correções
oriundas de uma regulação realizada sobre um ponto de regulação (PV ou A Aux).

(2) Como já foi visto anteriormente, o uso do cartão do vento pressupõe
que, para um alvo que não o PV ou A Aux, as correções relativas ao vento são as
que, efetivamente, têm influência significativa no desempenho do tiro, consideran-
do-se as demais correções relativas a outros fatores (atmosféricos e peça-
munição) constantes. A zona de validade, neste caso, passará a ter 6400"’ em
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direção e, em alcance, abrangerá 90% do alcance máximo da carga com a qual
foi realizada a regulação.

c. Relocação de alvos - A relocação de alvos seguirá o processo normal,
exceto quando forem usadas no cálculo dos elementos de tiro as correções
relativas ao vento. Neste caso, é necessário expurgar os elementos da Efi, das
respectivas correções de vento. Este procedimento deve ser adotado sempre que
for usado o cartão do vento.

16-13. EXEMPLOS

a. Exemplos do uso do cartão do vento
(1) A finalidade destes exemplos é mostrar o uso dos cartões do vento

no transporte do tiro de um PV ou A Aux para um novo alvo situado dentro ou fora
da zona de validade convencional da regulação.

(2) Dados iniciais
(a) Elementos de pontaria

1) Direção de vigilância (DV): 6100"’. Pontaria para o CZA pelo
processo de lançamento

2) Deriva de vigilância (Der V): 2800"’
(b) Elementos de prancheta

1) Alcance: 8040 m
2) Deriva (PV): 2866"’
3) Sítio: M 6

(c) Elementos de regulação
1) Der Ajust (Cent B): 2850"’
2) Elv Ajust: 392"’
3) Evt Ajust: 29,2
4) Carga: 7
5) Lote: B
6) Ajust RT: T Bia - Cg 7 - Lot B - Alc 8040 - A 386 - Evt 29,2
7) C Der: Esqu 6”’
8) Cor Tot Der = 2850 - 2866 = Dirt 16

Cor Der = Dirt 16 - Esqu 6 = Dirt 22
9) Der do Índice = 2800”’ + Dirt 22 = 2778”’

(d) Extrato da Msg Meteo
1) Linha 03: Dire vento (2700) Vel vento 16 nós (8 m/s).
2) Linha 04: Dire vento (3100) Vel vento 17 nós (8,5 m/s).
3) Linha 05: Dire vento (2600) Vel vento 16 nós (8 m/s).

(3) Correções de vento para o PV
(a) Lançamento do vento em relação à trajetória (V - T).

1) Linha do boletim meteorológico - procurar, na RT (carga 7),
utilizando-se do retículo central, o alcance que corresponde à elevação 392 (A 386
+ Sítio M6); o valor encontrado (8500 m) que, com aproximação para o milhar mais
próximo (8000), será o argumento para se encontrar a linha meteorológica no
cartão do vento (carga 7), e com ela encontrar a direção e a velocidade do vento
no boletim meteorológico. A linha encontrada será a de nº 03, cuja direção do vento
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é 2700"’ e a velocidade de 16 nós.
2) Lançamento para o PV (Bia apontada em direção diferente do

CZA).
- Pontaria inicial: DV = 6100 Der = 2800.
- Dados de prancheta: Der do PV 2866
- Se a deriva cresceu de 66"’, o lançamento diminuirá do

mesmo valor: 6100 - 66 = 6034"’.
3) Cálculo do (V - T)

- Do boletim meteorológico: Lanç 2700"’.
- Subtrai-se a direção de vigilância de prancheta (6034) do

lançamento do vento (2700’”), somando-se 6400, se for o caso: 2700 + 6400 =
9100... 9100 - 6034 = 3066 (V - T).

(b) Correções unitárias de deriva, alcance e evento para o PV, utilizar
o cartão do vento na carga apropriada (Cg 7), com os argumentos que se seguem.

1) Alcance de prancheta (8040) aproximado para o milhar mais
próximo (8000 m).

2) Lançamento (V - T) 3066 aproximado para a centena mais
próxima no cartão (3000).

3) Evento (29,2) aproximado para o inteiro mais próximo (29,0);
entrar com este valor no intervalo 21-36 do cartão, como argumento horizontal, e
com lançamento V - T (3000), como argumento vertical.

4) As correções unitárias encontradas foram:
- Cor Der: Dirt 0,1
- Cor Alc: - 11 m
- Cor Evt: + 0,01.

(c) As correções totais de deriva, alcance e evento para o PV são
obtidas, multiplicando cada valor unitário pela velocidade do vento (16 nós na linha
3 (três) do Bol Meteo).

1) Aproximar a Cor Der para o inteiro mais próximo.
2) Aproximar a Cor Alc para a dezena mais próxima.
3) Aproximar a Cor Evt para o décimo mais próximo.
4) As correções totais encontradas foram:

- Cor Der: Dirt 0,1 x 16 = Dirt 1,6 ≅ Dirt 2
- Cor Alc: -11 x 16 = -176 m ≅ -180 m
- Cor Evt: +0,01 x 16 = +0,16 ≅ +0,2

(4) Correções de vento para o alvo
(a) Comando de alerta e elementos de prancheta para o alvo:

“Pta - At - Con - Ação à frente - Der 2100”’ “
1) Alcance: 8940 m
2) Deriva: 2080
3) Carga: 7
4) Sítio: M5

(b) Alcance correspondente à elevação fictícia para o alvo.
1) Determinar a alça (465) correspondente ao alcance de pran-

cheta (8940 m). Utilizar a RT ajustada, com os dados de regulação no PV.
2) Somar o sítio (M5) à alça (465), a fim de se obter a elevação

fictícia (470).
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3) Determinar o alcance (9420 m) correspondente à elevação
fictícia (470), utilizando o retículo central da RT (como se estivesse usando TNT).

(c) Lançamento do vento em relação à trajetória (V - T).
1) Linha do boletim meteorológico: entrar no cartão do vento

(carga 7) com alcance (9420 m) correspondente à elevação fictícia, aproximado
para o milhar mais próximo (9000), a fim de encontrar a linha meteorológica e, com
ela, achar a direção e a velocidade do vento. A linha encontrada será a de nº 4
(quatro), cuja direção do vento é 3100"’ e a velocidade 17 nós.

2) Direção de vigilância para o alvo
- Pontaria inicial: DV = 6100; Der = 2800
- Der para o alvo: 2080
- Se a deriva diminui de 720"’ (de 2800 para 2080, o lançamen-

to aumentará do mesmo valor: 6100 + 720 = 6820; 6820 - 6400 = 0420.
DV (alvo) = 0420"’

OBSERVAÇÃO:  Caso o comando de alerta fosse “AÇÃO À RETAGUAR-
DA”, a DV deveria ser alterada de 3200. Este procedimento é válido para o Mat 105
AR (com luneta de graduação descontínua)

3) Cálculo do (V - T)
- Do boletim meteorológico: Lanç vento 3100”’;
- Subtrai-se a DV para o alvo (0420"’) do lançamento do vento

(3100"’), somando-se 6400, se for o caso: 3100 - 0420 = 2680 (V - T);
- Correções unitárias de deriva, alcance e evento. Utilizar o

cartão do vento na carga apropriada (Cg 7), com os seguintes argumentos:
. alcance da Prch p/ o alvo: 8.940 m ≅ 9000 m;
. lançamento (V - T) para o alvo: 2680"’ - 2600"’; e
. evento para o alcance de 8940 m, lido no índice do Evt Ajust

da RT: 34,2 ≅ 34,0.
As correções encontradas foram:

- Cor Der: Dirt 0,3
- Cor Alc: -12 m
- Cor Evt: +0,01 seg

Correções totais de deriva, alcance e evento
- Cor Der: Dirt 0,3 x 17 = Dirt 5,1 ≅ Dirt 5
- Cor Alc: 12 m x 17 - 204 m ≅ -200 m
- Cor Evt: + 0,01 x 17 + 0,17 ≅ + 0,2

(5) Elementos de tiro para o alvo, corrigidos da ação do vento
(a) Aplicação das correções totais obtidas para o PV. Quando uma

missão de tiro tiver que ser cumprida, dentro (se ultrapassado o tempo de validade)
ou fora da zona de validade de uma regulação, com a utilização dos cartões de
vento, as correções totais de deriva, alcance e evento obtidos para o PV ou A Aux
[letra (c), item (3), SubPrf a. do Prf 16-13], devem ser subtraídas algebricamente
dos elementos de prancheta para o alvo.

(b) Aplicação das correções totais obtidas para o alvo. As correções
totais de deriva, alcance e evento obtidos para o alvo [Nr (3), letra (c), item (3),
SubPrf a. do Prf 16-13], devem ser somadas algebricamente aos elementos de
prancheta para o alvo.
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(c) Deriva, alcance e evento corrigidos da ação do vento em face da
mudança de direção da pontaria.

1) Der corrigida: 2080 - (Dirt 2) + (Dirt 5) = 2077
2) Alc corrigido: 8940 - (- 180) + (- 200) = 8920 m
3) Evt corrigido: para o alcance 8920, lido no índice do Evt Ajust

da RT = 34,1.
(6) Elementos para o tiro

(a) Elevação
1) Entrar na RT com o alcance corrigido (8920 m) lendo a alça

(463"’) no índice da A Ajust.
2) Adicionar o sítio (M5) para o alvo mais 20/D da altura tipo de

arrebentamento (2"’), a fim de obter a Elv (470"’).
(b) Deriva

1) Entrar na RT Ajust com a alça 463, lendo a C Der correspon-
dente (Esqu 8).

2) Somar algebricamente a Cor Der (Dirt 22) e a C Der (Esqu 8)
à deriva corrigida (2077), a fim de obter a deriva (2063”’).

(c) Evento - Utilizar o evento corrigido (34,1) menos a correção total
(decorrente do vento) de evento para o PV (+0,2), mais a correção total (decorrente
do vento) de evento para o alvo (+ 0,2): Evt = 34,1 - 0,2 + 0,2 = 34,1.

(d) Comando de tiro após o comando alerta: Expl - Lot B - Cg 7 - E
Te B Q 6 - Der 2063 - Evt 34,1 - Elv 470.

b. Cartões do vento - O presente manual contém um conjunto de cartões
do vento, elaborado para a munição norte-americana HE M1, com espoleta M557
ou M564 (Fig 16-12 a 16-25).
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Fig 16-12. Cartão do vento - correção de deriva - Cg 1

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 1 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO DE DERIVA

( V - T )

0
3200

200
3000

400
2800

600
2600

800
2400

1000
2200

1200
2000

1400
1800

1600
1600

Linha
do
Bol

Alc

(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es
1 2000 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es
2 3000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,3Es

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
4 3000 0,0 Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,6Es Dr0,6Es
4 2000 0,0 Dr0,2Es Dr0,5Es Dr0,7Es Dr0,9Es Dr1,0Es Dr1,1Es Dr1,2Es Dr1,2Es

3200

6400

3400

6200

3600

6000

3800

5800

4000

5600

4200

5400

4400

5200

4600

5000

4800

4800

( V  -  T )

Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-13. Cartão do vento - correção do alcance e do evento - Cg 1

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 1 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO DO ALCANCE E DO EVENTO

( V - T )

0
6400

200
6200

400
6000

600
5800

800
5600

1000
5400

1200
5200

1400
5000

1600
4800

Linha
do
Bol

Alc

(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1 2000 +1- 0 0 0 0 0 0 0 0
2 3000 +1- +1- +1- +1- +1- +1- 0 0 0

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
4 3000 +2- +2- +2- +2- +2- +1- +1- 0 0
4 2000 +2- +2- +2- +2- +2- +1- +1- 0 0

EVENTO Cor Evento p/ Vel vento = 1 nó ≅ 0,5 m/s

Todos Evt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600
3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800

( V  –  T  )

Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-14. Cartão do vento - correção de deriva - Cg 2

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 2 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO DE DERIVA

( V - T )

0
3200

200
3000

400
2800

600
2600

800
2400

1000
2200

1200
2000

1400
1800

1600
1600

Linha
do
Bol

Alc

(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es

1 2000 0,0 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es

1 3000 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
4 3000 0,0 Dr0,1Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,6Es Dr0,7Es Dr0,7Es Dr0,7Es

3200

6400

3400

6200

3600

6000

3800

5800

4000

5600

4200

5400

4400

5200

4600

5000

4800

4800

( V  -  T )

Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-15. Cartão do vento - correção do alcance e do evento - Cg 2

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 2 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO DO ALCANCE E DO EVENTO

( V - T )

0
6400

200
6200

400
6000

600
5800

800
5600

1000
5400

1200
5200

1400
5000

1600
4800

Linha
do
Bol

Alc

(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3000 +1- +1- +1- +1- +1- +1- 0 0 0

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
4 3000 +3- +3- +3- +2- +2- +2- +1- +1- 0

EVENTO Cor Evento p/ Vel vento = 1 nó ≅ 0,5 m/s

Todos Evt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600
3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800

( V  –  T  )

Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-16. Cartão do vento - correção de deriva - Cg 3

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 3 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO  DE  DERIVA

( V - T )
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Alc

(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 Dr0,1Es

1 2000 0,0 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es

1 3000 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es

2 4000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,3Es

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
5 4000 0,0 Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,4Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,6Es Dr0,6Es Dr0,6Es
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Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.

16-13



C 6-40

16-42

Fig 16-17. Cartão do vento - correção do alcance e do evento - Cg 3

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 3 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO DO ALCANCE E DO EVENTO
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Alc

(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3000 +1- +1- +1- +1- +1- +1- 0 0 0

2 4000 +2- +2- +2- +1- +1- +1- +1- 0 0

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
4 4000 +4- +3- +3- +3- +3- +2- +1- +1- 0

EVENTO Cor Evento p/ Vel vento = 1 nó ≅ 0,5 m/s

Todos Evt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600
3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800

( V  –  T  )

Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-18. Cartão do vento - correção de deriva - Cg 4

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 4 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO  DE  DERIVA

( V - T )
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(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2000 0,0 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es

1 3000 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es

2 4000 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es

2 5000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,3Es

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
5 5000 0,0 Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,6Es Dr0,6Es Dr0,6Es
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Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-19. Cartão do vento - correção do Alcance e do evento - Cg 4

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 4 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO DO ALCANCE E DO EVENTO
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(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 2000 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1 3000 +1- +1- +1- +1- +1- +1- 0 0 0

2 4000 +2- +2- +2- +1- +1- +1- +1- 0 0

2 5000 +3- +3- +2- +2- +2- +1- +1- +1- 0

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
5 5000 +4- +4- +4- +4- +3- +3- +2- +1- 0

EVENTO Cor Evento p/ Vel vento = 1 nó ≅ 0,5 m/s

Todos Evt 0 0 0 0 0 0 0 0 0

3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600
3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800

( V  –  T  )

Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-20. Cartão do vento - correção de deriva - Cg 5

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 5 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO  DE  DERIVA
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(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

0 2000 0,0 0,0 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es

1 3000 0,0 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es

1 4000 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es

2 5000 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es

3 6000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es

4 7000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,4Es

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

6 7000 0,0 Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,6Es
6 6000 0,0 Dr0,1Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,6Es Dr0,7Es Dr0,7Es Dr0,7Es
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Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-21. Cartão do vento - correção do alcance - Cg 5

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 5 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO DO ALCANCE E DO EVENTO
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(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2000 +1- +1- +1- +1- +1- +1- 0 0 0
1 3000 +2- +2- +2- +1- +1- +1- +1- 0 0
1 4000 +3- +3- +2- +2- +2- +2- +1- +1- 0

2 5000 +4- +4- +3- +3- +3- +2- +1- +1- 0

3 6000 +5- +5- +4- +4- +3- +3- +2- +1- 0
4 7000 +6- +6- +5- +5- +4- +3- +2- +1- 0

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
6 7000 +7- +6- +6- +5- +5- +4- +3- +1- 0
6 6000 +6- +6- +6- +5- +5- +4- +2- +1- 0

EVENTO Cor Evento p/ Vel vento = 1 nó ≅ 0,5 m/s

2 - 23 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24 - 52 -,01+ -,01+ -,01+ -,01+ -,01+ -,01+ 0 0 0

3200 3000 2800 2600 2400 2200 2000 1800 1600
3200 3400 3600 3800 4000 4200 4400 4600 4800

( V  –  T  )

Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-22. Cartão do vento - correção de deriva - Cg 6

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1

E M557

E M564

105 AR

CARGA 6 CARTÃO DO VENTO

CORREÇÃO  DE  DERIVA

( V - T )
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(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0,0 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es

0 2000 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es

1 3000 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es

1 4000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es

2 5000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,3Es

2 6000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,3Es
3 7000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es
3 8000 0,0 Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,4Es Dr0,4Es Dr0,5Es
5 9000 0,0 Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,6Es

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

6 9000 0,0 Dr0,1Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,6Es Dr0,6Es Dr0,7Es
6 8000 0,0 Dr0,1Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,6Es Dr0,7Es Dr0,7Es Dr0,7Es
7 7000 0,0 Dr0,2Es Dr0,4Es Dr0,6Es Dr0,7Es Dr0,9Es Dr0,9Es Dr1,0Es Dr1,0Es
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Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-23. Cartão do vento - correção do alcance e do evento - Cg 6

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1
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CARGA 6 CARTÃO DO VENTO
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(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2000 +2- +2- +2- +2- +1- +1- +1- 0 0
1 3000 +4- +4- +3- +3- +3- +2- +1- +1- 0
1 4000 +6- +6- +5- +5- +4- +3- +2- +1- 0

2 5000 +8- +8- +7- +7- +6- +4- +3- +2- 0

2 6000 +10- +10- +9- +8- +7- +6- +4- +2- 0
3 7000 +12- +12- +11- +10- +9- +7- +5- +2- 0
3 8000 +14- +14- +13- +12- +10- +8- +5- +3- 0
5 9000 +16- +15- +15- +13- +11- +9- +6- +3- 0

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
6 9000 +15- +15- +14- +13- +11- +8- +6- +3- 0
7 8000 +14- +13- +12- +11- +10- +8- +5- +3- 0
7 7000 +12- +12- +11- +10- +9- +7- +5- +2- 0

EVENTO Cor Evento p/ Vel vento = 1 nó ≅ 0,5 m/s

2 - 10
11 - 24
25 - 59
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Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-24. Cartão do vento - correção de deriva - Cg 7

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969

GRANADA, HE, M1
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CARGA 7 CARTÃO DO VENTO
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Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0,0 0,0 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es

0 2000 0,0 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es

0 3000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es

1 4000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,3Es

1 5000 0,0 Dr0,1Es Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,4Es Dr0,4Es

2 6000 0,0 Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,4Es Dr0,4Es Dr0,5Es
2 7000 0,0 Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,5Es
3 8000 0,0 Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,6Es
4 9000 0,0 Dr0,1Es Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,6Es Dr0,6Es Dr0,6Es

5 10000 0,0 Dr0,1Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,5Es Dr0,5Es Dr0,6Es Dr0,6Es Dr0,7Es

6 11000 0,0 Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,4Es Dr0,6Es Dr0,7Es Dr0,7Es Dr0,8Es Dr0,8Es
******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********

6 11000 0,0 Dr0,2Es Dr0,3Es Dr0,5Es Dr0,6Es Dr0,7Es Dr0,8Es Dr0,9Es Dr0,9Es
8 10000 0,0 Dr0,2Es Dr0,4Es Dr0,6Es Dr0,8Es Dr0,9Es Dr1,0Es Dr1,1Es Dr1,1Es

8 9000 0,0 Dr0,3Es Dr0,5Es Dr0,7Es Dr0,9Es Dr1,1Es Dr1,2Es Dr1,3Es Dr1,3Es
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Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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Fig 16-25. Cartão do vento - correção do alcance e do evento - Cg 7

FT 105, H-6, WC, 30 Abr 1969
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E M557

E M564

105 AR

CARGA 7 CARTÃO DO VENTO
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(m)
Cor  Der  (“’)  p/  Vel  vento  =  1  nó  ≅  0,5  m/s

0 1000 0 0 0 0 0 0 0 0 0
0 2000 +1- +1- +1- 0 0 0 0 0 0
0 3000 +1- +1- +1- +1- +1- +1- +1- 0 0
1 4000 +3- +3- +3- +2- +2- +2- +1- +1- 0

1 5000 +5- +5- +4- +4- +3- +3- +2- +1- 0

2 6000 +7- +7- +6- +6- +5- +4- +3- +1- 0
2 7000 +9- +9- +9- +8- +7- +5- +4- +2- 0
3 8000 +12- +11- +11- +10- +8- +7- +4- +2- 0
4 9000 +14- +14- +13- +12- +10- +8- +5- +3- 0

5 10000 +17- +16- +15- +14- +12- +9- +6- +3- 0

6 11000 +19- +19- +18- +16- +14- +11- +7- +4- 0

******** ******** ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* ********* *********
6 11000 +18- +18- +17- +15- +13- +10- +7- +4- 0
8 10000 +18- +18- +17- +15- +13- +10- +7- +4- 0

8 9000 +17- +17- +16- +14- +12- +10- +7- +3- 0

EVENTO Cor Evento p/ Vel vento = 1 nó ≅ 0,5 m/s

2 - 20
21 - 36
37 - 67
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Nota: 1.  Quando  usar  ( V - T )  de  cima,  usar  o  sinal  antes  do  número.

2.  Quando  usar  ( V - T )  de  baixo, usar  o  sinal  depois  do  número.

3.  ( V - T )  =  Lançamento  da  Direção  do  Vento  -  Lançamento  da  Direção  de
Tiro.
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c. Cálculo dos elementos de tiro sem o cartão do vento
(1) Existindo uma regulação e  uma sondagem meteorológica, é pos-sível

o cálculo dos elementos de tiro, mesmo diante de uma impossibilidade de
utilização dos cartões do vento. Surgem de imediato 2 (dois) problemas:

(a) não se dispõe de recursos para o cálculo de correções teóricas
do evento; e

(b) levando em conta a concepção de zona de validade peculiar à
prancheta 6400"’, ter-se-á que calcular, para cada alvo a bater, mediante tabelas,
as correções em direção e alcance correspondentes ao vento, a introduzir nos
elementos de tiro, o que redundará em trabalho relativamente demorado mas, em
face de certas circunstâncias, válido.

(2) Uma solução para o problema seria o cálculo das correções através
do uso de tabelas, possibilitando o emprego das correções oriundas da regulação
dentro da concepção de zona de validade peculiar à prancheta 6400 (6400"’ em
direção e 90% do alcance máximo da carga).

(a) Dados iniciais: os mesmos do item (2) do Subprf a. do Prf 16-13.
(b) Cálculo das correções teóricas para o PV em alcance e direção,

utilizando a tabela numérica de tiro.
1) Cálculo das correções teóricas do PV em alcance e direção.

- Elv 392 (A 386 + M6), coluna 11: linha 3 (três) do boletim
meteorológico:

- Dire vento = 2700"’
- Vel vento = 16 nós ≅ 8 m/s
- (V - T) = 2700 (+ 6400) - 6034 = 3066 ≅ 3100 (*)
- Consultando a tabela das componentes do vento para um

vento de 1 m/s da TNT:
- Wy = Esqu 0,1 X 8,0 ≅ Esqu 0,8
- Wx = + 0,99 X 8 ≅ + 8,0
- Para A 386 (valor unitário)
- Coluna 13: 1,1"’
- Coluna 19: + 26,1 m
- Variação teórica em alcance: 26,1 X 8 ≅ 209 m
- Variação teórica em direção: Esqu 0,8 X 1,1 ≅ Esqu 1
- Correções teóricas para o PV:

- em alcance: - 209 m
- em direção: Dirt 1

2) Cálculo das correções em alcance e direção para o alvo.
- Elv 468, coluna 11: linha 4 (quatro) do boletim meteorológico
- Dire vento: 3100
- Vel vento: 8,5 m/s
- Variação de deriva: 2800 - 2080 = 720"’
- Lançamento Cent B-Alvo (DT) = 6100 + 726 = 0426 ≅ 0400"’
- (V - T) = 3100 - 400 = 2700"’
- Voltando à tabela das componentes do vento (TNT):

- Wy = Esqu 0,47 X 8,5 ≅ Esqu 4,0
- Wx = + 0,88 X 8,5 ≅ + 7,5
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- Para A 463 (valor unitário)
- coluna 13: 1,2
- coluna 19: + 30,8

- Variação teórica em alcance: 30,8 X 7,5 ≅ 231 m
- Variação teórica em direção: 1,2 X Esqu 4,0 ≅ Esqu 5
- Correções teóricas para o alvo:

- em alcance: - 231 m
- em direção: Dirt 5

3) Cálculo dos elementos de tiro para o alvo.
- Alcance corrigido: 8940 - (- 209) + (- 231) 8920 m na RT temos

A 463
- Deriva corrigida
2080 - (Dirt 1) + (Dirt 5) 2076"’
deriva a comandar: 2076 + Dirt 22 + Esqu 8 = 2062
- Evento - comandar: Evt para A 463 na RT Ajust 34,1
(*) Arredondamento para centena mais próxima sem utilizar o

cartão do vento
(3) Uma outra solução, esta ainda mais demorada que a anterior, seria

a transmissão da Ajust RT, obtida pela regulação em um PV ou A Aux, em um
dos octantes para os outros 7 (sete) octantes, por meio da teórica e associação,
empregando cada uma destas Ajust RT no respectivo octante, segundo a
concepção convencional de zona de validade. Assim, para qualquer alvo situado
na zona de validade de um octante, não seriam introduzidas em seus elementos
de tiro as correções de alcance, direção e evento relativas ao vento, exceto as
introduzidas pela Ajust RT. A solução do problema seguiria a seqüência adiante
especificada.

(a) Setor principal
1) Será considerado como setor principal ou nº 1 (um), aquele

onde estiver o PV ou o A Aux onde se fará a regulação. O procedimento, neste
setor, será o normal, à exceção do índice de deriva, que não será traçado. A
correção de deriva será anotada.

2) São feitos os cálculos das variações teóricas (relativas ao
vento) para o setor e dos residuais em alcance e em direção.

(b) Demais setores
1) Cálculo de (V - T)
2) Cálculo das variações teóricas em alcance e direção.
3) Realização da associação com os elementos já calculados,

obtendo nova Ajust RT e correção de derivas para cada setor.
(4) Em face de inexistência de regulação, sondagem meteorológica e

cartão de vento, recair-se-á no caso normal de uma PTE, regulando, conforme
possibilidades e necessidades, o mais rápido possível. Concluída a regulação, o
PV (A Aux) será relocado aproveitando as relocações realizadas anteriormente.
As extensões de vigilância não serão substituídas.
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ARTIGO V

TIRO COM O OBSERVADOR SEM ORIENTAÇÃO

16-14. INTRODUÇÃO

Em determinadas situações, durante o combate, o lançamento observador-
alvo poderá variar continuamente ou mesmo ser desconhecido. Tais fatos ocorrem
principalmente nas situações de rápidos movimentos como, por exemplo, quando
o observador se desloca em um carro-de-combate. Nesses casos, a C Tir e o
observador precisarão utilizar o bom senso e a iniciativa para levar o tiro para o alvo.

16-15. LOCALIZAÇÃO DO ALVO

Quando não puder localizar o alvo pelos processos normais, o observador
solicitará um tiro de identificação, para usá-lo como ponto de referência.

16-16. AJUSTAGEM PELA LINHA BATERIA-ALVO

a. Quando o lançamento observador-alvo for desconhecido ou muito
variável, o observador poderá lançar mão da ajustagem em relação à linha bateria-
alvo (linha BA). Para determinar a direção desta linha no terreno, ele deverá
solicitar balizamento, ou seja, 2 (dois) tiros serão disparados com a mesma deriva
e defasados em alcance de um lance significativo (400 m). A partir daí, a conduta
será idêntica à do Obs Ae.

b. Quando este processo é utilizá-lo, o S3 deverá escolher, para ajustagem,
a bateria que ofereça menor ângulo de observação. A conduta da C Tir será idêntica
à utilizada para observação aérea.

16-17. REORIENTAÇÃO DO TRANSFERIDOR DE LOCAÇÃO

Quando o observador se desloca com rapidez e não utiliza o processo da
linha BA, seu lançamento para o alvo variará consideravelmente durante a missão.
Se não enviar novo lançamento em uma correção subseqüente, a C Tir deverá, se
necessário, efetuar a reorientação do T Loc.
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ARTIGO VI

TIRO SEM PRANCHETA

16-18. INTRODUÇÃO

a. Uma bateria de artilharia de campanha deve ser capaz de desencadear
o tiro em tempo oportuno, mesmo que não disponha de uma central de tiro para
determinar os elementos de tiro. Existem numerosas soluções para converter os
pedidos do observador em comandos de tiro, sem utilizar a totalidade do
equipamento de direção de tiro e a prancheta. Este artigo apresenta uma solução
simples e rápida com uso do corretor de posição.

b. A execução dessa técnica compreende três fases:
(1) determinação dos elementos de tiro iniciais;
(2) conversão das correções subseqüentes do observador, em relação à

linha observador-alvo, em correções por metros, em relação à linha peça-alvo; e
(3) determinação dos elementos de tiro.

c. São necessários, no mínimo, o efetivo de 2 (dois) elementos: um para
trabalhar com o corretor e outro para calcular e anunciar os comandos para as
peças.

16-19. OCUPAÇÃO DE POSIÇÃO

A bateria ocupa posição e é apontada da maneira normal. O lançamento,
utilizado pelo CLF para apontá-la, é estimado pelo conhecimento que tem da
situação e com auxílio de uma carta (se disponível).

16-20. DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS INICIAIS

a. Recebida a mensagem inicial, o CLF determina a direção e alcance para
o alvo, o que pode ser feito como o disposto no Prf anterior, isto é, estimados em
face do conhecimento da situação ou medidos numa carta.

(1) A deriva pode ser determinada, comparando o lançamento para o alvo
com o lançamento para o qual a bateria foi apontada inicialmente e aplicando a
diferença à deriva de referência.

(2) O sítio pode ser ignorado, a menos que a carta (se possível) indique
uma grande diferença de altitude entre a bateria e o alvo.

(3) A alça é determinada em uma tabela numérica ou régua de tiro,

16-21. DETERMINAÇÃO DO ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO

a. O ângulo Â é calculado por comparação entre o lançamento observador-
alvo, anunciado na mensagem inicial, e o lançamento bateria-alvo, determinado
como foi explicado anteriormente. Ainda pela comparação de lançamentos, obtém-
se a posição relativa do observador (direita ou esquerda) em relação à bateria.
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b. Durante a ajustagem, o corretor de posição é preparado para o uso pela
colocação de um sinal no disco transparente, sobre o traço do número de valor
igual ao ângulo Â. Quando o observador está à direita da bateria, usam-se os
números negros à direita da linha 0-0-32; quando à esquerda, usam-se os números
vermelhos à esquerda da linha 0-0-32. Gira-se o disco até que o valor do ângulo
Â fique oposto ao zero vermelho de vernier do corretor. Com isto se consegue uma
representação gráfica da relação entre as linhas observador-alvo e bateria-alvo. A
linha central do disco transparente representa a linha OA e a linha central da parte
inferior a linha BA (Fig 16-26).

c. O ângulo Â, determinado inicialmente, é conservado durante a missão,
a menos que as peças se desviem de mais de 200 milésimos da deriva inicial.

Fig 16-26. Preparação do corretor

16-22. CONVERSÃO DAS CORREÇÕES SUBSEQÜENTES

a. Durante a ajustagem, o observador segue o procedimento normal das
correções em relação à linha BA, por intermédio do corretor de posição e da forma
que se segue.

(1) O centro do corretor sempre representa a localização do último
arrebentamento.

(2) Coloca-se o disco transparente a zero (seta da linha central ou 0-0-32)
oposta ao zero vermelho do vernier e loca-se a correção do observador sobre o
mesmo, utilizando o quadriculado da parte inferior e qualquer escala conveniente.
A maior parte das correções pode ser locada, considerando o lado das maiores
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quadrículas com o valor de 10 ou 20 metros. Exemplo: Ângulo Â = 500"’, o
observador está à direita da bateria. Sua correção é “DIREITA 120, ENCURTE
400”. Com o disco transparente a zero e cada quadrado representando 20 metros,
a correção é locada com um sinal de lápis, 6 (seis) quadrados à direita e 20 curtos
em relação ao parafuso central (Fig 16-27).

Fig 16-27. Locação em relação à linha observador-alvo

(3) Gira-se, então, o disco até que o valor de Â fique oposto ao zero do
vernier. A locação da correção do observador, sem ter saído de sua posição em
relação à linha OA, pode ser medida, agora, em relação à linha BA. Será, no caso,
"DIREITA 290, ENCURTE 300" (metros) (Fig 16-28).

Fig 16-28. Conversão à linha bateria-alvo

16-22
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16-23. DETERMINAÇÃO DOS ELEMENTOS DE TIRO

a. Deriva - Para determiná-la, é necessário converter a correção de direção
(em metros), em relação à linha BA, em milésimos e aplicá-la à deriva do tiro. Para
converter em milésimos o desvio em metros, usa-se a escala de 100 m da RT, ou
na sua falta, a fórmula do milésimo: d‘” =    d (m)   .

Alc (km)

 No exemplo anterior, suponha-se que o valor de 100/Alc (lido em coincidên-
cia com o índice metro, no alcance do alvo) seja 20. O desvio em milésimos será:
2,9 X 20 = Dirt 58. A deriva a ser anunciada para as peças será “DERIVA 2742"
(2800 - 58).

b. Alça - É determinada por um dos métodos que se seguem.
(1) Pela RT - Move-se o índice metro, do último alcance com que se atirou,

uma quantidade de metros igual à correção em metros em relação à linha BA. Lê-
se a nova alça sob o retículo central (ou ajustagem de alça, se houver).

(2) Pela TNT - Determina-se, na coluna 4 da Tab A de cada Cg da TNT
MB 07-021, o C (mudança na alça para uma mudança de 100 metros no alcance)
para o alcance inicial, arredonda-se para o milésimo mais próximo e utiliza-se o
mesmo durante toda a missão. Para converter uma correção em alcance em
relação à linha BA, multiplica-se o valor do C pela correção de alcance em
centenas de metros. A alteração de alça é, então, aplicada à última alça
registrada, a fim de se determinar a alça do próximo tiro.

ARTIGO VII

O TIRO COM AUSÊNCIA DE TODO O MATERIAL DA CENTRAL DE TIRO

16-24. INTRODUÇÃO

Os artigos anteriores tratam do tiro em situações extraordinárias, partindo
do princípio que a C Tir dispõe, pelo menos, do C Pos e da RT, ou TNT.
Considerando que a artilharia deve procurar proporcionar, sempre nas melhores
condições possíveis, o apoio de fogo solicitado pelas armas-base, serão apresen-
tados alguns procedimentos alternativos para o caso de todo o material de direção
de tiro ter sido destruído ou extraviado.

16-25. ELEMENTOS DE TIRO CALCULADOS NA LINHA DE FOGO

a. Conduta  do  observador - Neste caso, uma  vez que não se dispõe de
C Pos, o observador deve ser alertado para ajustar o tiro em relação à linha BA.

b. Determinação dos elementos de tiro iniciais
(1) A deriva é determinada como prevê o item (1) do Subprf a. do Prf 16-20.
(2) Quanto ao sítio, proceder de  acordo  com o item (2) do Subprf a. do

Prf 16-20, lembrando que, em desníveis de até 100 m a correção complementar
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de sítio é desprezível.
(3) O alcance pode ser estimado ou determinado por inspeção em uma

carta.
(4) Para se determinar a carga utiliza-se uma regra prática:

Mat 105 mm ⇒ Carga = Alc (km)
Mat 155 mm ⇒ Alc até 7000 m, Cg = Alc (km) - 1

Alc superior 7000 m, Cg = Alc (km) - 2
(5) Para avaliar a alça para a primeira rajada, é possível utilizar uma tabela

comparativa, que apresenta valores aproximados de alças para alcances múlti-
plos de 500 m, dentro das diversas cargas.

(a) A tabela apresentada é para o material 105 M101 AR, no entanto,
ela é de fácil elaboração e os CLF de outros materiais poderão confeccionar uma
semelhante, específica para seu material, e levá-la no bolso.

Tab 16-1. Avaliação de alças

(b) Mesmo que o CLF não disponha de uma tabela de avaliação de
alças, basta que guarde (para o caso do Mat 105 M101 AR) que a alça 300"’, em
todas as Cg, exceto a 4 (quatro), corresponde a alcances múltiplos de 1000 m,
que podem ser memorizados com facilidade e que, para cada variação de 500 m
no alcance, corresponderá uma variação de 50"’ de alça.

c. Determinação dos elementos de tiro subseqüentes
(1) Considerando que o observador está ajustando o tiro em relação à

linha BA, basta transformar as correções em metros enviadas pelo observador em
milésimos e somá-las à deriva de tiro anterior

Der Tir Ant = 2800”’
Alc = 5000 m
Cor = “Esqu 100...”
Cor em Mls = Cor (m) = 100 Esqu = Esqu 20

Alc (km) 5
Deriva = Der Tir Ant + Cor = 2800 + Esqu 20 = 2820

(2) Para calcular a alça é necessário que se avalie o valor do “C”, o que
é feito através de um processo prático:

Mat 105 AR ⇒ C = 13- Cg
Mat 105 AP ⇒ C = 12 - Cg
Mat 155 AR ⇒ C = 12 - Cg

(3) A alça é determinada somando-se à alça anterior tantas vezes o valor

16-25

  
 Alça 

Cg 250’’’ 300’’’ 350’’’ 400’’’ 450’’’ 

1 2000 2000 2500 2500 3000 
3 2500 3000 3500 3500 4000 
4 3000 3500 4000 4500 5000 
5 4000 5000 5500 6000 6500 
6 5000 6000 6500 7000 7500 
7 6500 7000 8000 8500 9000 
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de C, conforme o valor da correção enviada (em centenas de milésimos).
Alça 1ª rajada ⇒ 300"’ (Alc 5000 - Cg 5)
C = 13 - 5 = 8
Cor “... Alo 400”
Determinação do valor da correção
Cor = 4 x C = 4 x 8 = 32"’
Determinação da nova alça
Alça = Alça Ant + Cor = 300 + 32 = 332"’

16-26. ELEMENTOS DE TIRO CALCULADOS PELO OBSERVADOR

a. Generalidades - Podem existir ocasiões em que não é possível ao
observador ajustar o tiro pela linha BA em função do terreno, ou por algum motivo,
a linha de fogo não dispõe de pessoal para calcular os elementos de tiro. Neste
caso, a solução é o próprio observador enviar os comandos de tiro para as peças.
Este processo é baseado no método de direção de tiro utilizado antes da 2ª GM
(método francês ou do comandante de Bia) e que está voltando a ser utilizado por
alguns exércitos, como dobramento de meios dos sistemas eletrônicos de
direção de tiro.

b. Conduta do observador durante a ajustagem do tiro - O observador
ajustará o tiro em relação a linha de observação, sendo que a única modificação
para o processo tradicional será que ele anotará os desvios em direção e as
correções de alcance, para os cálculos dos elementos dos tiros subseqüentes.

c. Determinação dos elementos de tiro iniciais - Neste caso, os procedi-
mentos são idênticos aos descritos no Subprf b. do Prf 16-25. Acrescenta-se que
em alguns exércitos, os observadores estão sendo incentivados a levarem
consigo extratos da TNT do material de sua unidade, bem como tabelas para
determinação do “S” e do “d”, cuja finalidade será vista a seguir.

d. Cálculos auxiliares
(1) Após o envio dos elementos iniciais de tiro, o observador calcula o

ângulo Â da forma prevista no Subprf a. do Prf 16-21.
(2) Em seguida, calcula os fatores de redução, que serão utilizados para

a conversão das observações para a linha BA.
(3) Caso Â seja < 500”’, o fator de redução é calculado como a seguir:

f = DO (km)
Alc (km)

(4) Se Â for > 500”’, o fator de redução é determinado como a seguir:
f = c

d
(5) Nesta fase, extrai-se  de uma tabela o valor do “S”. As Tab 16-2 e 16-

3 trazem os valores do 1/2 S e de “d”, respectivamente.
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e. Determinação dos elementos de tiro subseqüentes
(1) Para se determinar a deriva para tiros subseqüentes, é necessário que

se calculem dois tipos de correções: uma para introduzir a correção relativa à
observação do tiro (Cor Dire) e outra para manter o tiro sobre a LO (Cor LO). A deriva
do tiro é a deriva anterior mais a Cor Dire e a Cor LO (Fig 16-28).

Der Tir = Der Ant + Cor Dire + Cor LO

Cálculo da Cor Dire,
Cor Dire = Desvio (Mls) x f
Cálculo da Cor LO:
Cor LO = Cor Alc x S

100
(2) O sinal da Cor LO (Esqu ou Dirt) é baseado no lado da Bia e na Cor

de Alc.
(3) Se a Bia estiver à direita e a Cor de Alc for “Alongue”, o sinal da Cor

LO será “Dirt”, e se for “Encurte”, será “Esqu”. Vice-versa para o caso da Bia estar
à esquerda.

Fig 16-29. Correção da deriva nos tiros subseqüentes

(4) Para se determinar a alça, procede-se da mesma forma como previsto
no ítem (2), Subprf c. do Prf 16-23. A precisão dos elementos será aumentada se
o observador dispuser de um extrato da TNT (Fig 16-29).

16-26

Alo = Dirt
Bia Dirt

Enc = Esqu
Alo = Esqu

Bia Esqu
Enc = Dirt

2
4  x  S

Obs  Tir  1  -  20'''   Esqu  400 m  C
Se  não  introduzíssemos  a  Cor   LO,   o   tiro   2 (dois)  cairia
como mostra  a linha tracejada,   ou seja,   fora da   LO.

2

1
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Fig 16-30. Modelo de extrato de tabela do Mat 105 M101 AR

f. Exemplo
(1) Dados:  Alc para o Alvo = 5000 Determinados por inspeção na Crt

(Bia-Alvo) 1600"’.
LO = 1390"’
DO = 2 km
Bia apontada no lançamento 1400 e referida em 2800

(2) Elementos para a 1ª rajada
(a) Deriva

r Der = lançamento de pontaria - lançamento (Bia-Alvo)
r Der = 1400 - 1600 = Dirt 200
Der Tir = Der + rDer = 2800 + Dirt 200 = 2600"’

(b) Elevação
Considerar sítio nulo.
No extrato da TNT, Cg 5, Alc 5000 - A 325
A = Elv = 325

(3) Cálculos auxiliares
(a) Â = (Bia-Alvo) - (LO) = 1600 - 1390 = + 210 = Bia Esqu

Â < 500"’ na Tab 16-2,1/2 S = 2 ... S = 4
(b) f = DO (km) =   2   = 0,4

Alc(km)      5
(c) C = 9 (extrato da TNT), ou regra prática ⇒ C = 13 - Cg = 13 - 5 = 8

(4) Cálculo dos elementos para a 2ª rajada - Considerando que a 1ª rajada
tenha caído 40"’ Esqu e 200 m C do alvo.

(a) Deriva
Cor Dire = 40"’ x 0,4 = Dirt 16
Cor LO = Alo 200 x 4 = Esqu 8

100
Der Tir = 2600 + Dirt 16 + Esqu 8 = 2592

(b) Elevação
Cor = Alo 200 x 9 = +18

100
Elv Tir = 325 + 18 = 343

 ALTO EXPLOSIVA ILUMINATIVA 

C Der C DT + �  A Evt 50 m 

TM TM TM TM 
CARGA A 

 
TM 

A 
 

TV 
TV TV 

Evt 
 

M564 
TV TV 

750 m M565 A RE 

 Alcance 5000 m  

4 - 1065,7 - - - - - - - - - 

   Esqu44 17,4  44,3 - 29     

5 325,2 - Esqu5 8,6 18,6 19,1 - 38 

   - -  - - 
715,2 282 23,2 0,61 

6 248,2 - Esqu3 6,4 16,5 16,7 - 21 

   - -  - - 
- - - - 
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Tab 16-2. valores de 1/2 S

Tab 16-3. Valores de “d”

ALCANCE 
EM 

METROS 

ÂNGULO “Â” EM MILÉSIMOS 

0-99 
3100-3200 

100-499 
2700-3099 

500-799 
2400-2699 

800-1399 
1800-2399 

1400-1600 
1601-1799 

2000 2 4 8 16 16 

3000 2 4 8 8 16 

4000 2 2 4 8 8 

5000 2 2 4 8 8 

6000 2 2 4 4 8 

7000 2 2 4 4 4 

8000 2 2 2 4 4 

9000 2 2 2 4 4 

10000 2 2 2 4 4 

11000 2 2 2 4 4 

12000 2 2 2 2 4 

13000 2 2 2 2 4 

14000 2 2 2 2 2 

15000 2 2 2 2 2 

TABELA DOS “d” -  d = 100 Sen Â 
                                       DO (km) 

Â 
 

DO 
500 600 700 800 900 1000 1100 1200 1300 

1000 48 57 65 72 79 85 90 94 97 
1500 32 38 43 48 52 56 60 63 65 
2000 24 28 32 36 39 42 45 47 49 
2500 19 23 26 29 31 34 36 38 39 
3000 16 19 22 24 26 28 30 31 32 
3500 13 16 18 20 22 24 25 26 27 
4000 12 14 16 18 20 21 22 24 24 
4500 11 13 14 16 18 19 20 21 22 
5000 10 11 13 14 16 17 18 19 19 
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DIREÇÃO DE TIRO PELO OBSERVADOR 
ELEMENTOS PARA A 1ª RAJADA CÁLCULOS AUXILIARES 

DERIVA ELEVAÇÃO ÂNGULO Â FATOR DE REDUÇÃO 
Lç Pontaria_______ Alc ______ Lç Bia-alvo_____ Â < 500 Â > 500 
Lç Bia-alvo - _____ Cg_______ Lç Obs - ______ DO km____ C ______ 
∆ Der ___________ A ________ A ____________ Alc km ÷ ____ d ÷ _____ 
Der Rfr   + _______ ST_______ Lado Bia ______ f = _______ f = _____ 
C Der (SFC) + ____ Elv_______ - Bia Dirt   
Der Tir = ________  + Bia Esqu   

COMANDO PARA A BATERIA 

ELEMENTOS PARA AS RAJADAS SUBSEQÜENTES 

CORREÇÕES DERIVA 
Bia Dirt 

Alo = Dirt 
Enc = Esqu 

Bia Esqu 
Alo = Esqu 
Enc = Dirt 

ELEVAÇÃO 

 Desvio (mls) ______ 
f                 x_______ 
Cor Dire   =_______ 

Cor Alc/100 _______ 
S                x________ 
Cor LO     =________ 

Cor Alc/100______ 
        C         x______ 
Cor A        =______ 

 Der Ant + Cor Dire + Cor LO= Der Tir Elv Ant        +______ 
Elv Tiro       =______ 

 Desvio (mls) ______ 
       f          x_______ 
Cor Dire   =_______ 

Cor Alc/100 _______ 
      S          x________ 
Cor LO     =________ 

Cor Alc/100______ 
C                x______ 
Cor A        =______ 

 Der Ant + Cor Dire + Cor LO= Der Tir Elv Ant        +______ 
Elv Tiro       =______ 

 Desvio (mls) ______ 
       f          x_______ 
Cor Dire   =_______ 

Cor Alc/100 _______ 
      S          x________ 
Cor LO     =________ 

Cor Alc/100______ 
        C        x______ 
Cor A        =______ 

 Der Ant + Cor Dire + Cor LO= Der Tir Elv Ant        +______ 
Elv Tiro       =______ 

 Desvio (mls) ______ 
       f          x_______ 
Cor Dire   =_______ 

Cor Alc/100 _______ 
      S          x________ 
Cor LO     =________ 

Cor Alc/100______ 
        C         x______ 
Cor A        =______ 

 Der Ant + Cor Dire + Cor LO= Der Tir Elv Ant        +______ 
Elv Tiro       =______ 
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Fig 16-31. Direção de tiro pelo observador
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Fig 18-3. Direção do P Obs inimigo

(3) Após receber a missão de tiro, a C Tir utiliza tabelas para determinar
a categoria PASQUILL de tempo, velocidade do vento principal, número de tiros
para estabelecer a cortina de fumaça (rajada inicial) e número de tiros para manter
a cortina pela duração solicitada (rajadas subseqüentes). Se o número de pontos
de incidência, tiros ou peças excederem a capacidade do Gp, a C Tir notificará o
escalão superior, de acordo com as NGA da unidade.

(4) Determinado o número de tiros a ser desencadeado, a C Tir calcula
a distância entre os pontos de incidência e as necessárias correções para
compensar o vento.

(5) O CH loca o centro da cortina de fumaça, solicitada pelo Obs, na
prancheta de tiro e aplica a correção de vento ao longo da sua indicação no T Loc
(orientado com o lançamento do vento). A seguir, reloca o centro da cortina de
fumaça e orienta o T Loc na direção do P Obs inimigo. Depois, loca os pontos de
incidência e determina os elementos de prancheta para cada um deles.

(6) É necessário determinar, com a devida antecedência, os elementos
de tiro de cada peça para cada ponto de incidência. Para isso, deve-se utilizar o
C Pos e a folha de cálculo de correções especiais (ver Cap 10 e Art II do Cap 11).
Os diferentes pontos de incidência da rajada inicial e das subseqüentes (de
manutenção) requerem, normalmente, o cálculo de correções especiais para
cada rajada.

(7) Um método alternativo é locar os pontos de incidência na prancheta
de tiro e determinar os elementos de tiro para cada peça, tendo-se como base o
CB. Os erros provenientes deste método alternativo são compensados pela sua
simplicidade, pelo menor tempo de cálculo e pela grande área coberta pelo tiro
fumígeno. Este método será abordado no item número 9 (nove).

(8) O calculador determina e anuncia os comandos de tiro das rajadas
inicial e de manutenção da cortina para cada peça.

(9) Seqüência dos cálculos para a cortina de fumaça
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(a) A C Tir recebe uma missão de tiro para estabelecer uma cortina
de fumaça. Se a missão for com ajustagem, será emitida uma ordem de tiro parcial
e o tiro será desencadeado, preferencialmente, com a granada AE. Caso a eficácia
seja desencadeada com a Gr M825 (155 mm), a ajustagem também poderá ser
conduzida com Gr tipo DPICM, no modo SR (auto-regulação). Terminada a
ajustagem, a C Tir cumprirá os passos de (b) a (i) a seguir.

(b) A C Tir entra na tabela 18-3 com a umidade relativa do ar, fornecida
pelo P Meteo, com a cortina solicitada na missão de tiro (se não for discriminado,
usar visível) e com o tipo de Gr Fum desejada. Extrai-se, assim, a tabela de cortina
de fumaça que será utilizada no desenvolvimento da ordem de tiro.

(c) A C Tir entra com as condições atmosféricas (observação) e com
a velocidade do vento (Bol Meteo) no fluxograma de decisão na Tab 18-4 e
determina a categoria PASQUILL.

(d) A seguir, a C Tir entra na tabela, determinada no passo (b), com
a direção do vento, categoria PASQUILL do passo (c), velocidade do vento, largura
e duração da cortina de fumaça. Extrai-se o número inicial de pontos de incidência
(R1) e o número de pontos para a manutenção da cortina (R2). Em cada tabela,
o número à esquerda da barra diagonal é R1 e, à direita, R2. Quando R1 for igual
a R2, aparecerá apenas um número na tabela. Na parte extrema direita da tabela,
a C Tir determinará o intervalo de tempo entre as rajadas, necessário para a
manutenção da cortina. É interessante ressaltar que, para R1 e R2, um ponto de
incidência é igual a um arrebentamento ou uma peça. Se R1 ou R2 exceder ao
número de peças sob controle da C Tir, será necessário pedir reforço ao escalão
superior. Não é prático para a C Tir Gp assinalar pontos de incidência para peças
adicionais de outro Gp. Sendo assim, o escalão superior pode fracionar a cortina.
Por exemplo, uma cortina de 500 metros pode ser fracionada em duas cortinas
de 250 metros.

(e) Para determinar o número de rajadas da missão, a C Tir divide a
duração da cortina desejada pelo intervalo entre as rajadas determinado pela
tabela.

(f) A quantidade de munição é determinada multiplicando o número
de rajadas, menos uma, pelo número de peças necessárias para manter a cortina
(R2). Então, a C Tir adiciona, a esse total, o número de peças que atiram na
primeira rajada (R1).

(g) A C Tir emite a ordem de tiro ou a complementa, caso tenha
ajustado o tiro. Deve-se acrescentar à ordem o AMC para a eficácia.

(h) Determinação da correção de vento para a rajada inicial.
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