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PORTARIA Nº 137-EME, DE 23 DE DEZEMBRO DE 2004.

Aprova o Manual de Campanha C 23-95 - Morteiro
de 120 mm AR, 2ª Edição, 2004.

O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso da atribuição
que lhe confere o artigo 113 das IG 10-42 - INSTRUÇÕES GERAIS PARA A
CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS ADMINISTRATIVOS NO
ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela  Portaria  do  Comandante do Exército
nº 041, de 18 de fevereiro de 2002, resolve:

Art. 1º Aprovar  o  Manual  de  Campanha  C  23-95 - MORTEIRO  DE
120 mm AR, 2ª Edição, 2004, que com esta baixa.

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

Art. 3º Revogar  o  Manual  de  Campanha C  23-95 - MORTEIRO  DE
120 mm, 1ª Edição, 1984, aprovado pela Portaria Nº 006-EME, de 20 de janeiro
de 1984.

______________________________________________
Gen Ex MANOEL LUIS VALDEZ CASTRO

Chefe do Estado-Maior do Exército





NOTA

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

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

A correspondência deve ser enviada diretamente ao EME, de
acordo com o artigo 108 Parágrafo Único das IG 10-42 - INSTRUÇÕES
GERAIS PARA  A CORRESPONDÊNCIA, AS PUBLICAÇÕES E OS ATOS
ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DO EXÉRCITO, aprovadas pela Portaria
do Comandante do Exército nº 041, de 18 de fevereiro de 2002.
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CAPÍTULO 1

INTRODUÇÃO

1-1. FINALIDADES

a. Proporcionar orientação doutrinária para o emprego do morteiro pesado
(Mrt P) 120 mm M2 raiado.

b. Difundir informações sobre o pelotão de morteiros pesados (Pel Mrt P).

c. Apresentar as principais características do Mrt P de 120 mm M2 raiado.

1-2. CONSIDERAÇÕES INICIAIS

a. O Mrt P 120 mm M2 raiado será empregado, inicialmente, em  batalhão
de infantaria blindado (BIB), regimento de carros de combate (RCC), regimento de
cavalaria blindado (RCB) e regimento de cavalaria mecanizado (R C Mec) e, para
experimentação doutrinária de emprego, em grupo de artilharia de campanha pára-
quedista (GAC Pqdt), grupo de artilharia de campanha leve (GAC L) e grupo de
artilharia de campanha de selva (GAC Sl).

b. Trata-se de uma arma de alma raiada, de carregamento pela boca e
trajetória curva.  A rusticidade, a facilidade de manejo e a sua mobilidade, aliadas
a uma apreciável precisão e à alta letalidade de sua munição, conferem ao Mrt P
120 mm M2 raiado características de importante arma de apoio imediato,
apropriada para o emprego em unidades de combate.

c. As unidades de artilharia que vierem a ser dotadas com o Mrt P 120 mm
M2 raiado deverão adaptar-se às características do material, à doutrina e ao
emprego da arma.
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CAPÍTULO 2

PELOTÃO DE MORTEIROS PESADOS

ARTIGO I

ORGANIZAÇÃO

2-1. GENERALIDADES

O organograma das peças e seções dos diversos tipos de unidades dotados
com o Mrt P 120 mm M2 raiado é semelhante. A principal diferença é o número
de peças existentes, variando de quatro peças nos pelotões de morteiros pesados
dos batalhões  (Btl) e regimentos (Rgt) a seis peças nas baterias de morteiros
pesados nos grupos de artilharia de campanha (GAC). O apresentado neste
manual é o Pel Mrt P previsto no quadro de organização (QO) dos Btl/Rgt.

2-2. COMPOSIÇÃO

a. Um 1º Tenente Comandante (1º Ten Cmt)

b. Grupo de comando
(1) Turma de comando

- Um 2º Sgt adjunto do pelotão (Adj Pel)
- Um Cb motorista

(2) Turma da central de tiro (C Tir)
- Um 3º Sgt Ch C Tir
- Um Cb calculador da C Tir
- Um Cb auxiliar de telemetria/Calc C Tir
- Um Sd Operador de central telefônica

(3) Turma de Observação Avançada
- Três ou quatro  3º Sgt observadores avançados (OA), conforme o Btl/
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Rgt seja ternário ou quaternário.
(4) Turma de remuniciamento (02 Tu nas OM de Art Cmp)

- Um Cb remuniciador
- Um Sd remuniciador

c. 1ª Seção de morteiros pesados (1ª Sec Mrt P)
(1) 2º Sgt comandante de seção (Cmt Seç)
(2) 1ª Peça de morteiro pesado (1ª Pç Mrt P)

- Um 3º Sgt chefe de peça (CP)
- Um Cb atirador/apontador  (nas OM de Art Cmp)
- Um Cb motorista
- Um Sd auxiliar de atirador/apontador (nas OM de Art Cmp)
- Dois Sd municiadores

(3) 2ª Peça de morteiro pesado  (2ª Pç Mrt P)
- Idêntica à 1ª Pç Mrt P

d. 2ª Seção de morteiros pesados  (2ª Seç Mrt P)
- Idêntica à 1ª seção de morteiros pesados

2-3. ATRIBUIÇÕES DO PESSOAL

a. Comandante do pelotão
(1) Faz parte do estado-maior (EM) especial do Btl, como Adj S3.
(2) Controla, instrui e disciplina os integrantes da fração.
(3) Assessora o comando do batalhão (Cmt Btl) e o S3 no emprego dos

morteiros da unidade.
(4) Planeja, supervisiona e coordena o emprego tático do Pel.
(5) Mantém o comando do Btl informado sobre a situação e as possibi-

lidades do Pel.
(6) Responsabiliza-se pela escolha do local exato das posições de tiro

e pelo desdobramento do Pel em tempo útil, para o cumprimento das missões que
lhe são atribuídas.

(7) Determina os deslocamentos imediatos, quando necessários para o
cumprimento da missão.

(8) Realiza os reajustes que se fizerem necessários para manter a
eficiência em combate.

(9) Mantém-se informado dos planos, ordens e normas gerais de ação da
unidade.

(10) Instrui os Cmt Seç e CP, desenvolvendo neles a iniciativa, espírito
agressivo, autoconfiança e capacidade profissional, a fim de garantir o êxito no
cumprimento da missão, atribuindo-lhes a capacidade de decisão.

(11) Participa da elaboração do planejamento de fogos da unidade; e
(12) Integra o Centro de Coordenação de Apoio de Fogo (CCAF).

b. Grupo de comando
(1) Adjunto do Pelotão

(a) É o substituto eventual  do Cmt Pel.

2-2/2-3
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(b) Chefia o grupo de comando.
(c) É o responsável, perante o Cmt Pel, pelo controle e fiscalização dos

homens nas posições de tiro e pela execução do remuniciamento do Pel.
(2) Ch da C Tir - responsável pela coordenação e fiscalização das atividades

desenvolvidas pelo pessoal da C Tir.
(3) Calculador da C Tir - trabalha na C Tir, preparando a prancheta e os dados

de tiro.
(4) Auxiliar de telemetria/Calculador

(a) É o responsável pela manipulação do telêmetro e do goniômetro-
bússola, executando levantamentos topográficos para o tiro e fornecendo dados para
os morteiros.

(b) Apóia os trabalhos da central de tiro, atuando como calculador em
situações que exijam que duas Seç Tir atirem simultaneamente em alvos diferentes
ou nas mudanças de posição por escalão.

(5) Operador de Central Telefônica
(a) É o responsável pela operação da central telefônica e do rádio, nas

ligações do Pel Mrt P.
(b)  Atua como construtor de linha.

(6) Observadores avançados
(a) Trabalham junto às companhias de fuzileiros (Cia Fuz), para a

observação, o pedido de fogos e a conduta de tiro.
(b) Solicitam e conduzem o fogo do Mrt P na zona de ação da Cia Fuz

apoiada, enviando mensagens e correções de tiro.
(c) Atuam como assessores dos Cmt Cia Fuz, no emprego dos

morteiros.
(7) Cb e Sd remuniciadores  - executam o remuniciamento do Pel Mrt P,

mediante coordenação do Adj Pel.

c. Comandante de seção de Mrt P
(1) É o responsável pela instrução, pelo emprego e pelo controle da seção de

Mrt P.
(2) O Cmt da 1ª  Sec Mrt P é o comandante da linha de fogo (CLF) e, como tal,

é o responsável pela disciplina, pela pontaria e pelos comandos de tiro na LF.
(3) O Cmt da 2ª  Sec Mrt P, quando o Pel estiver atirando centralizado, auxilia

os trabalhos do CLF e da C Tir ou prepara as posições de troca da LF.

d. Peça de morteiro pesado
(1) Chefe de peça (CP)

(a) Controla o emprego de sua peça.
(b) Reconhece e define o local exato da peça.
(c) Dirige todas as operações de instalação do Mrt.
(d) Verifica se o Mrt está pronto para o tiro.
(e) Orienta os trabalhos de organização do terreno (OT) e de camuflagem

da posição.

2-3
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(2) Atirador (Apontador) (C1)
(a) Aponta o Mrt.
(b) Instala e opera o aparelho de pontaria.

(3) Motorista
(a) Executa a manutenção da sua  viatura e outros trabalhos prescritos pelo

CP.
(b) Camufla a viatura e atua na defesa imediata da guarnição.

(4) Auxiliar de atirador/apontador (C2)
(a) Realiza os disparos da Pç.
(b) Verifica o tipo de munição e a carga utilizada.

(5) Municiadores (C3 e C4)
(a) Preparam a munição.
(b) Realizam a segurança aproximada da peça.
(c) Executam  o remuniciamento da peça.

OBSERVAÇÃO - Mais detalhes sobre  o trabalho dos serventes serão
apresentados no Capítulo 4 - Maneabilidade e Técnica do material, neste manual.

ARTIGO II

POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES

2-4. POSSIBILIDADES

a. Concentrar fogos na zona de combate.

b. Realizar tiro indireto contra pessoal e material

c. Neutralizar ou destruir forças ou instalações do inimigo

d. Lançar cortina de fumaça em largas zonas.

e. Iluminar áreas determinadas.

f.  Atirar de zonas cobertas ou ocultas e atingir posições desenfiadas.

g. Deslocar-se com rapidez em estradas, devido à sua motorização.

h. Surpreender o inimigo pelo emassamento de fogos.

i. Combinar mobilidade e potência de fogo.

j. Ser acionado com facilidade e rapidez, devido ao peso reduzido e maneabilidade
simples, possibilitando o emprego em operações aeromóveis,  aerotransportadas e em
ambiente de selva.

2-3/2-4
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2-5. LIMITAÇÕES

a. Movimento através do campo limitado pelo grande peso da munição e pela
necessidade de condução do Mrt P rebocado por Vtr.

b. Dificuldades para o remuniciamento.

c. Sensibilidade à localização por meios de busca de alvos do inimigo.

ARTIGO III

DESLOCAMENTOS, ESCOLHA E OCUPAÇÃO DE POSIÇÃO

2-6. DESLOCAMENTOS

a. O Pel deve manter-se a uma distância que permita o Ap F às Cia Fuz /
Esqd. Na ofensiva o limite desta distância equivale a cerca de  2/3 do alcance útil
do armamento, enquanto na defensiva este limite é o do alcance mínimo do
armamento.Quando o Pel realiza a mudança de posição, normalmente o faz por
escalões: enquanto uma seção se desloca e ocupa uma nova posição de tiro, a
outra permanece na posição atual, em condições de cumprir missões de tiro
(continuidade do apoio de fogo). Uma fração da C Tir acompanha a Seç lançada
à frente, para preparar os dados e realizar os cálulos de tiro na nova área.

b. O Cmt do Pel planeja o deslocamento do Pel, selecionando itinerários,
áreas de desdobramento, posto de observação (P Obs) e outros, e localizando
obstáculos porventura existentes em sua zona de ação(Z Aç). Estas ações têm
particular importância quando o objetivo do batalhão é profundo.

c. Excepcionalmente,o Pel pode ser deslocado todo de uma só vez. Porém,
também neste caso, uma fração da C Tir é lançada à frente, antecedendo o
deslocamento do pelotão, para preparar os dados referentes à nova posição. Este
deslocamento deve ser coordenado com o deslocamento dos morteiros das Cia
Fuz.

2-7. ESCOLHA DAS POSIÇÕES DE TIRO

a. Tipos de posições
(1) Principal (ou inicial) - posição de tiro de onde a peça de morteiro pode

cumprir a sua missão principal, em melhores condições.
(2) De muda (ou de troca) - ocupada quando se é forçado a abandonar a

posição inicial nas proximidades da qual é situada (200 a 500 m); nela o pelotão
continua cumprindo as missões de ApF, aproveitando as correções de tiro obtidas
na posição anterior.

(3) Suplementar (ou de manobra) - posição ocupada em decorrência da
evolução da manobra, quando o pelotão não tem mais condições de apoiar o Btl/

2-5/2-7
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Rgt a partir da posição inicial e de muda.
(4) De abrigo - oferece proteção contra fogos inimigos, para o pessoal e

as viaturas não necessárias nas posições de tiro. As viaturas devem ser
localizadas onde fiquem cobertas e desenfiadas. Na falta de cobertas e abrigos,
a proteção é proporcionada pela dispersão, trincheiras e camuflagem.

b. Características da posição do pelotão (área de desdobramento)
(1) Possuir área suficiente para a instalação das posições de tiro e da C

Tir (PC do pelotão).
(2) Possibilitar o estabelecimento de comunicações fáceis entre a C Tir

e as posições de tiro.
(3) Permitir o emprego dos morteiros nos seus alcances mínimo e

máximo.
(4) Assegurar o desenfiamento e a ocultação da peça do clarão produzido

na execução do tiro (massa cobridora de 10 m) .
(5) Ser de fácil acesso às viaturas, por itinerários cobertos e desenfiados

que facilitem a ocupação da posição e o remuniciamento.
(6) Permitir comunicações com a força apoiada e com o posto de

comando (PC) da subunidade (SU).
(7) Possuir solo suficientemente firme para suportar o peso da  placa-

base.
(8) Aproveitar a segurança fornecida por outras tropas.
(9) Evitar interferência com outras tropas.
(10) Permitir instalações para conforto e abrigo.

c. Escolha da posição do pelotão
(1) As zonas para escolha de posições (ou região de procura de posição)

são determinadas pelo comandante da unidade (Cmt U) ou pelo comandante de
subunidade (Cmt SU). Já o local exato do pelotão, bem como suas outras
instalações, posto de remuniciamento (P Remn) e C Tir são escolhidos pelo seu
Cmt. Os seguintes fatores devem ser observados nesta escolha de posição de tiro:

(a) o setor de tiro atribuído ao pelotão     fator de capital importância;
(b) cobertas e abrigos;
(c) terreno firme para possibilitar o remuniciamento motorizado;
(d) bons itinerários cobertos, para o remuniciamento e os  desloca-

mentos;
(e) local amplo para a C Tir, afastado da linha de fogo, se possível

deseixado, para evitar a destruição de ambas por um mesmo tiro inimigo; e
(f) facilidade de comunicação entre o Pel e o Cmdo da OM, bem como

entre a C Tir, o OA e a LF.
(2) As posições de tiro devem ser melhoradas continuamente, procuran-

do-se evitar a sua descoberta pelo inimigo. Deve-se, ainda, prever e preparar
posições de troca e de manobra, e planejar as suas ocupações.

(3) Ao dispor as peças e seus componentes no terreno, o seu Cmt deve
levar em consideração os seguintes fatores:

(a) controle - linhas de comunicações de pequena extensão; e
(b) dispersão - disposição das peças em largura e profundidade,

2-7
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reduzindo as possibilidades de um tiro inimigo atingir simultaneamente duas ou
mais peças.

(4) No ataque
(a) Localização bem à frente (1000 a 1500 metros da LP).
(b) Posições de tiro em região que permita bater toda a Z Aç do Btl/

Rgt e próximas a estradas.
(5) Na defesa

(a) Posições de tiro mais à retaguarda , de 1500 a 2000 metros do limite
anterior da área de defesa avançada (LAADA).

(b) As posições devem permitir a execução de todas as missões de tiro
durante todas as fases da ação defensiva.

d. Organização de uma posição de tiro
(1) Posição dos morteiros - o pelotão de morteiros entra em posição,

normalmente, na contra-encosta de uma elevação. Os morteiros deverão estar
dispersos de 20 a 30m em profundidade e distanciados cerca de 35 metros
lateralmente. As balizas devem ser plantadas, em princípio,  à frente da posição
de tiro. As Vtr tratoras devem dispersar-se, procurando abrigo nas proximidade (50
a 70m das peças), de forma a tornar possível a saída de posição com rapidez, para
evitar os fogos de contrabateria do inimigo.

O Pel Mrt P poderá ocupar posições previamente organizadas por
outro elemento de Mrt. Poderá receber a colaboração de elemento de Mrt já em
posição, no que se refere ao registro e à preparação de dados de tiro.

(2) Central de tiro - deverá estar situada à retaguarda da linha de fogo (se
possível deseixada) , em local que facilite o Cmdo e Ct por parte do Cmt Pel. Deve
proporcionar as melhores condições de abrigo e camuflagem ante o inimigo aéreo
e terrestre. Se for  possível, deve estar enterrada.

(3) Posto de remuniciamento de pelotão - deve estar distanciado de 100
metros das demais instalações do Pel e deseixado da LF, em local com boa
drenagem e dispondo, se possível, de itinerário coberto até as peças. A Mun deve
ser estocada por lote, em pequenas pilhas distanciadas de 10m entre si.

(4) Comandante da linha de fogo - deverá posicionar-se em local à
retaguarda da LF, de onde possa emitir os comandos de tiro à voz, e controlar o
trabalho das peças.

(5) Disciplina de circulação - o Cmt Pel deve planejar a circulação de Vtr
pela posição, de forma reduzir ao máximo a formação de trilhas, facilitando a
camuflagem da posição e dificultando a sua localização por observação aérea ou
por  interpretação de fotos aéras ou de satélites.

e. Emprego das comunicações do pelotão de morteiros
Seguirá o Plano de Comunicações da OM.
(1) Sistema fio - sua utilização irá depender do pessoal, do material e do

tempo disponíveis para a instalação e a operação do sistema. Nas situações
defensivas, deverá ser mantido um sistema completo de comunicações telefôni-
cas. O sistema por fio é utilizado  também nos grandes altos, zonas de reunião
(Z Reu), etc.

(2) Sistema rádio - sua utilização irá depender do alcance, das freqüên-
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cias disponíveis, das interferências, etc. Normalmente, são empregados em
operações ofensivas.

(3) A ligação P Obs -C Tir-CLF poderá ser feita por meio de rádio e
telefone.

(4) Quando houver a possibilidade de usar o telefone e o rádio, deve-se dobrar
as ligações, para que nada  venha a interferir na continuidade do Ap F por parte do Pel.

2-8. OCUPAÇÃO DAS POSIÇÕES DE TIRO

a. Trabalhos preparatórios
No decorrer do Estudo de Situação, o Cmt Pel Mrt P levanta possíveis

posições que permitirão o apoio à manobra do Btl/Rgt. Se a situação assim o
permitir, deverão ser executados reconhecimentos, sendo tomados os seguintes
procedimentos:

(1) expedição de ordem preparatória;
(2) reunião da turma de reconhecimento (Sgt Adj, CLF, Sgt Cmt 2º  Seç

Mrt P, Cb Remm e Cb Op C Tel);
(3) escolha da posição de tiro a ser proposta ao Cmt OM e planejamento

de sua ocupação; e
(4) escolha do Itn, PLib e posição dos órgãos do Pel.

b. Ocupação de posições partindo de uma zona de reunião
(1) Devem ser  realizados reconhecimentos minuciosos e planejada a

ocupação de posição em detalhes, já que, em princípio, haverá tempo para tal.
(2) Quando o plano do batalhão (ou Rgt) previr a entrada na Z Aç de outra

unidade, deverá ser estabelecida íntima coordenação com o Cmt desta unidade.

c. Ocupação de posições partindo de uma formação de marcha
(1) As prováveis zonas de posição são assinaladas na carta, antes do

início da manobra.
(2) Os reconhecimentos necessários são realizados durante a manobra,

pelos OA e por outros elementos que se desloquem junto aos elementos da testa
da coluna de marcha, os quais, de imediato, devem fornecer ao Cmt Pel
informações referentes a zonas de posição favoráveis, itinerários, P Lib e P Obs.

(3) O Cmt Pel mantém-se em contato com o Cmt da vanguarda e com o
Cmt Btl/Rgt.

(4) As ligações continuarão sendo feitas por rádio até que a situação
esteja estabilizada, quando serão lançados os fios e utilizados os telefones.

d. Ocupação da posição durante a noite - Para a ocupação de uma
posição durante a noite, as ações adiante citadas devem estar concluídas antes
do escurecer:

(1) reconhecimento referente às posições, instalações e itinerários, com
todos os pormenores;

(2) balizamento de posições, locais e itinerários escolhidos e colocação
dos guias; e

(3) instalação das comunicações por fio.
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2-9. CONDUTA DURANTE O TIRO

a. Ante à evolução dos meios de busca de alvos à disposição do inimigo,
em princípio, não é possível que o Pel Mrt P execute suas missões a partir de uma
única posição de tiro. Assim, a C Tir e a L F, após cumprir uma ou, no máximo,
duas missões de tiro, devem deslocar-se para posição previamente planejada,
situada de 200 a 500 m, e prosseguir a execução dos fogos de apoio. Os demais
órgãos do Pel Mrt P permanecem em suas posições.

b. Dentro de uma região de procura de posição, três a cinco posições de
troca devem ser planejadas e ocupadas aleatoriamente pela LF.

c. As correções obtidas em uma posição por regulações ou por outros
meios são aproveitadas nos cálculos dos dados de tiro nas demais posições de
troca.

d. Caso o Ini não possua meios avançados de busca de alvos, a LF deve
permanecer em um único local até que surja a necessidade de manobra do
Pel Mrt P, mudando de posição.

2-10. MUDANÇAS DE POSIÇÃO

a. Observações gerais
(1) Para levar a cabo a missão de apoio aproximado e contínuo, o Pel MrtP

deve estar preparado para deslocar-se  rapidamente de uma posição para outra.
Durante as operações, o planejamento para a mudança de posição e o reconhe-
cimento de novas posições devem ser permanentes.

(2) A continuidade do Ap F é assegurada por meio do deslocamento por
escalões, de maneira a manter uma Seç em condições de atirar durante o
deslocamento da outra Seç.

(3) Quando os elementos de morteiros pesados mudam de posição,
devem deslocar-se, sempre que possível, em viaturas e em coordenação com os
elementos de morteiro das Cia Fuz.

(4) Deve sempre ser planejado o emprego de posições de muda e o uso
de itinerários secundários.

b. Deslocamento para mudança de posição - Numa mudança de
posição, o Pel poderá ser empregado, excepcionalmente, por peças. Neste caso,
as peças deverão ser  acompanhadas por um calculador e um OA, desenvolvendo
o trabalho idêntico ao do Pel.

c. Mudanças de posição para a frente
(1) Nesse deslocamento, serão utilizados itinerários preferencialmente

cobertos e livres de obstáculos, previamente escolhidos nos reconhecimentos e
informados com antecedência, pelo pessoal de ligação e OA, que se deslocam
junto à vanguarda da OM.

(2) Nas mudanças de posição para área que tenha sido ocupada pelo
inimigo, deve-se ter o máximo cuidado na localização de obstáculos, minas e
outros objetos deixados por ele no terreno.
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d. Mudanças de posição para a retaguarda
(1) As mudanças de posição para a retaguarda apresentam maior

facilidade, por tratar-se de terreno sob o controle de tropa amiga e com  itinerários
e posições bem reconhecidos e preparados.

(2) Nesse contexto, os itinerários secundários e as posições de troca são
fatores importantes no planejamento e na execução de mudanças de posição.

e. Conduta do pelotão na mudança de posição
(1) O Pel desloca-se, em princípio, por escalão.
(2) O Cmt Pel controlará a mudança de posição de todos os seus

elementos quando parte do Pel for posta em reforço a outra tropa.
(3) O Cmt SU que receber a fração de um Pel Mrt P em reforço controlará

o seu deslocamento.
(4) O Cmt Pel deve seguir os planos do Cmt Btl/Rgt e dar instruções

referentes a reconhecimentos, comunicações e outras de interesse do pelotão.
(5) O controle dos movimentos será feito por meio de rádio e mensagei-

ros.
(6) A seção de morteiros (ou peça) que ficar em posição para deslocar-

se em segundo escalão, ou anteceder o deslocamento do Pel,  receberá material
extra de comunicações, para a direção do tiro da fração.

(7) Nos períodos de muita atividade, as peças deslocam-se separada-
mente: uma peça se desloca e, após ter entrado em posição, desloca-se outra e
assim sucessivamente, até que todo o pelotão ocupe a nova posição. Dessa
forma, sempre o apoio poderá ser prestado por três peças.

(8) Uma turma da C Tir é enviada à frente, para desenvolver os trabalhos
na nova posição de tiro, até que o Pel tenha se deslocado na sua totalidade.

ARTIGO IV

EMPREGO TÁTICO

2-11. MISSÃO

A missão do Pel Mrt P  ou Sec Mrt P é dar apoio imediato e contínuo aos
elementos do Btl (Rgt). É organizado, equipado e treinado para cumprir essa
missão. Um apoio eficiente exige posições favoráveis, boa observação, comuni-
cações ininterruptas, pronto remuniciamento e uma técnica eficiente de tiro e seu
respectivo controle.

2-12. CARACTERÍSTICAS DO Pel Mrt E DA Seç Mrt P

a. Grande mobilidade nas estradas e através do campo, utilizando a Vtr de
tração.

b. Desencadeamento de tiros com grandes ângulos.
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c. Rápida cadência de tiro.

d. Grande mobilidade de tiro.

2-13. FORMAS DE EMPREGO TÁTICO

O Pel Mrt P poderá ser empregado, taticamente, em ação de conjunto,
apoio direto ou em reforço de fogos. Pode, ainda, ser colocado na situação de
reforço a uma fração do próprio Btl/Rgt ou a outro Btl/Rgt (Tab 2-1).

a. Ação de conjunto (Aç Cj)
O Pel Mrt P (ou Seç) deve proporcionar apoio de fogo ao Btl/Rgt,

constituindo-se em reserva de fogos imediatamente disponível para o Cmdo OM
intervir no Cmb. É a situação normal do Pel.

b. Apoio Direto (Ap Dto)
O Pel Mrt P (ou Seç) deve proporcionar apoio de fogo cerrado e contínuo

a uma SU específica, sem, contudo, ficar a ela subordinado.

c. Reforço de Fogo (Ref F)
O Pel Mrt P (ou Seç)  deve  aumentar  o  poder  de   fogo  de outro  Pel

Mrt P, ou GAC dotado de Mrt P, sem passar ao seu comando, mas tendo seus
fogos e sua manobra por ele planejados.

d. Reforço (Ref)
É uma situação de comando onde o Pel Mrt (ou Seç)  passa a compor

a SU ou U (Btl/Rgt/GAC) reforçada, recebendo destes a missão tática e o apoio
logístico.

2-14. FATORES QUE REGULAM A FORMA DE EMPREGO

a.  O emprego do Pel Mrt P raiado depende da missão, da logística, do
dispositivo da OM, do terreno e das condições meteorológicas.

b. Sempre que a situação permitir, o Pel será empregado em ação de
conjunto, pois possibilita a máxima flexibilidade de fogos,  facilidade de comando,
continuidade de apoio e facilidade de suprimento.

c. Um Pel será colocado em apoio direto à determinada SU, quando se
quiser que ele atire somente em apoio a esta SU (apoio a uma vanguarda ou a um
posto avançado de combate).

d. O Pel todo (ou Seç) poderá ser empregado, temporariamente, no apoio
direto a uma única Cia do Btl, quando o comandante de OM considerar
suficientemente importante a missão da referida SU ou quando esta for a única
peça de manobra do Btl empenhado na ação.

e. O Pel (ou Seç) será posto em reforço à SU que deverá apoiar, quando não
for possível, ao Cmt Btl, manter o comando tático ou assegurar os suprimentos
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necessários. Isso poderá acontecer quando a SU, atuando em missão indepen-
dente, estiver além do alcance dos tiros de apoio do Btl/Rgt ou quando as
comunicações forem deficientes.

f. Um Pel Mrt P poderá ser empregado para reforçar os fogos de um outro
Pel Mrt P ou de um GAC dotado de Mrt P, quando isso não prejudicar seu emprego
posterior, no apoio ao Btl ao qual pertence. Por exemplo, o Pel Mrt P de um Btl/
Rgt reserva poderá ser empregado para reforçar os fogos de morteiros de um Btl/
Rgt empenhado em primeiro escalão, ou do GAC da Bda.

Tab 2-1. Formas de emprego
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CAPÍTULO 3

TÉCNICA DO MATERIAL

ARTIGO I

GENERALIDADES

3-1. APRESENTAÇÃO

a. O Mrt P 120 mm M2 raiado, desenvolvido pelo Instituto  de Pesquisa e
Desenvolvimento - IPD e produzido pelo Arsenal de Guerra  do Rio de Janeiro -
AGR, constitui-se num sistema de armas capaz de proporcionar excelente
combinação entre mobilidade e potência de fogo. (Fig 3-1, 3-2 e 3-3)

b. É tracionado por viatura e destina-se ao tiro indireto contra pessoal e
material.

Fig 3-1. Vista frontal do morteiro, posição de transporte
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Fig 3-2. Vista lateral do morteiro, posição de transporte

Fig 3-3. Vista superior do morteiro, posição de transporte

3-1
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ARTIGO II

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

3-2. DESCRIÇÃO GERAL

O Mrt P 120 mm M2 raiado é constituído de:

a. Morteiro propriamente dito
(1) Tubo

(a) Tubo propriamente dito.
(b) Sistema de atrelamento.
(c) Sistema de fogo e segurança.

(2) Reparo
(a) Berço

- Colar do berço.
- Mecanismo de pontaria em direção.
- Mecanismo de nivelamento transversal.
- Dispositivo de ajustagem fina de elevação.
- Suporte do aparelho de pontaria.
- Amortecedor angular.

(b) Trem de rolamento
- Eixo do trem de rolamento.
- Dispositivo de elevação aproximada.
- Braço basculante.
- Braçadeira de transporte.

(3) Placa-base
(a) Placa-base.
(b) Base de giro.
(c) Braçadeira da placa-base.

b. Acessórios - compreedem os equipamentos usados pelos integrantes
da escola da peça, para o seu emprego e manutenção orgânica.

c. Ferramentas  - instrumentos utilizados na manutenção orgânica do
morteiro.

d. Sobressalentes - conjunto de peças de reposição do morteiro, que
podem apresentar desgaste mais rápido devido às suas condições de utilização.

3-3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
a. Morteiro

(1) Calibre .............................................................................. 120 mm
(2) Comprimento

(a) Posição de transporte ............................................. 2.673 mm
(b) Posição de marcha.................................................. 3.060 mm
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(3) Altura
(a) Posição de transporte ............................................. 1.863 mm
(b) Posição de marcha.................................................. 1.325 mm

 OBSERVAÇÃO -  foi obtido com a arma engatada em uma viatura tratora
de ¾ t, cuja altura do engate é de 590 mm.

(4) Largura .......................................................................... 1.980 mm
(5) Volume de embarque......................................................... 9,86 m³
(6) Bitola ............................................................................. 1.745 mm
(7) Vão livre do solo ............................................................... 330 mm
(8) Peso

(a) Total ............................................................................ 717 Kgf
(b) Tubo ............................................................................ 125 Kgf
(c) Sistema de atrelamento................................................. 26 Kgf
(d) Placa-base .................................................................. 220 Kgf
(e) Reparo (trem  de rolamento e berço) ............................ 346 Kgf

(9) Cadência de tiro (valores teóricos para a utilização das munições: Tir
120 AE Convl, Tir 120 AE Convl B1, Tir 120 AE PR e Tir 120 AE PRPA.

(a) Máxima 15 TPM, durante 1 min
(b) Normal 5 TPM

(10) Alcance máximo
(a) Tir 120 AE CONV e Tir 120 AE CONV B1 .................. 6.500 m
(b) Tir 120 AE PR ............................................................ 8.000 m
(c) Tir 120 AE PRPA ..................................................... 12.600 m

(11) Campos de tiro
(a) Vertical .............................. de 45º   (800"')   a   80º   (1.422’’’ )
(b) Horizontal

(1) sem deslocamento do trem de rolamento ......360º (6400"')
(2) com deslocamento do trem de rolamento ..........17º (300"')

(12) Pneus
(a) Tipo .................................... 7,50 x 16     -    10 lonas (lameiro)
(b) Pressão ................. 1,6   -  1,8  Kgf / cm²   (23  -  26  Lb / pol²)

b. Tubo
(1) Comprimento ................................................................. 1.800 mm
(2) Comprimento da parte raiada ......................................... 1.720 mm
(3) Raiamento

(a) Número de raias .................................................................. 40
(b) Sentido ....................................................................... à direita
(c) Ângulo de hélice ........................................................... 10º 30’
(d) Passo da hélice (constante) .................................... 2.034 mm

(4) Pressão máxima de serviço .......................................... 119,8 MPa
(5) Limite de condenação (diâmetro dos cheios) ................. 120,6 mm
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3-4. DIVISÃO E NOMENCLATURA

a. Tubo (Fig 3-4)
(1) Peça do Mrt propriamente dito que possui na sua superfície externa,

desde a região da boca até o início da câmara de combustão, uma rosca
trapezoidal métrica, que funciona como uma cremalheira para o dispositivo de
ajuste fino de elevação e permite, também, a fixação do sistema de atrelamento.

(2) O sistema de atrelamento é composto do olhal de atrelagem, da coifa
e do botão do ferrolho. Este sistema é atarraxado ao tubo e tem a finalidade de
permitir que o morteiro seja rebocado pela viatura tratora. Além disso, serve como
proteção da alma raiada do tubo quando a arma não está sendo utilizada. Possui
um sistema de travamento que deve ser acionado quando o morteiro for transpor-
tado.

(3) A culatra é constituída do bloco da culatra, do mecanismo de disparo,
do anel de estanqueidade e da válvula de segurança. O mecanismo de disparo é
composto por três subconjuntos: percussor-percutor, seletor de tiro e alavanca de
disparo.

(4) O bloco da culatra tem forma tronco-cônica, possuindo em uma de
suas extremidades uma rótula esférica com um dispositivo que permite sua
inserção no alvéolo da base de giro da placa-base. O trancamento da culatra no
alvéolo da base de giro é assegurado por uma barra oscilante de segurança.

(5) O seletor de tiro tem a finalidade de permitir a seleção do tipo de
disparo a ser realizado pelo morteiro, isto é, disparo automático ou comandado
(a comando). Este subconjunto é estanque e de fácil manutenção, possuindo três
posições: Segurança (C/S), Tiro Automático (A/F) e Tiro Comandado (C/F).

(a) Segurança (C/S) - O percussor-percutor está retraído, o gatilho
está travado e a alavanca de disparo está imobilizada.

 (b) Tiro automático (A/F) - O disparo é realizado automaticamente,
resultado do impacto da região saliente (afloramento) do percussor-percutor com
a cápsula de iniciação da carga de projeção da munição. Nesta posição, o
percussor-percutor é mantido travado à frente pelo seletor de tiro.

 (c) Tiro comandado (C/F) - O disparo é realizado a comando, isto é,
tiro a tiro, através do acionamento da alavanca de disparo. O giro da alavanca
comprime a mola recuperadora (armazenando energia) até a posição em que o
retém do percussor libera o percussor-percutor para a frente, em direção à cápsula
de iniciação da carga de projeção da munição. O  tiro comandado deve ser utilizado
somente no caso de “nega” do tiro automático.

(6) A válvula de segurança tem como principal finalidade permitir a saída
do ar, durante o movimento de descida da granada no tubo.
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Fig 3-4. Localização dos conjuntos, 1ª parte (Tubo)

b. Reparo (Fig 3-5)
(1) O reparo é constituído do berço e do trem de rolamento. No berço

estão localizados os principais mecanismos do morteiro, responsáveis pelo
nivelamento e pela pontaria em direção e elevação. O trem de rolamento é ligado
ao berço por meio de um eixo e tem a finalidade de permitir o deslocamento da
arma por viatura tratora.

(2) No berço, estão acoplados os seguintes conjuntos:
(a) mecanismo de pontaria em direção (MEPONDIR) - destina-se a

apontar o Mrt em direção. É constituído de um fuso de direção e duas guias do
cursor.

(b) mecanismo de nivelamento transversal (MENTRA) - tem por
finalidade nivelar a arma. É constituído de um par de engrenagens cônicas, que
acionam um fuso localizado na parte interna do corpo do mecanismo. Possui uma
trava, que deve ser acionada quando o morteiro é transportado.

(c) dispositivo de ajustagem fina de elevação (DAFIL) - permite a
ajustagem precisa da elevação do tubo do morteiro através do giro do volante do
mecanismo de elevação. Possui um sistema de absorção dos deslocamento à
retaguarda do tubo, que evita a transmissão de movimentos bruscos ao conjunto
como um todo, durante a realização dos tiros.

(d) suporte do aparelho de pontaria (SAPON) - este conjunto tem a
finalidade de permitir a montagem do aparelho de pontaria no morteiro. Possui um
conjunto de molas tipo prato (“belleville”) que absorvem o impacto resultante dos
tiros do morteiro (Fig 3-4).

(3) O trem de rolamento é composto pelos seguintes componentes:
(a) eixo do trem de rolamento - é constituído de um sistema de barras
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de torção que absorvem os carregamentos dinâmicos do morteiro durante a
realização do tiro e do seu deslocamento por  viatura tratora. Nas extremidades
do trem de rolamento, são montadas duas ponteiras que permitem o acoplamento
dos braços basculantes.

(b) dispositivo de elevação aproximada (DELAP) - dispositivo que
permite a ajustagem aproximada da elevação do tubo do morteiro por meio da
variação da posição do trem de rolamento em relação ao eixo das rodas. Possui,
também, uma trava que deve ser acionada sempre que uma determinada elevação
for selecionada para o tiro ou quando o morteiro estiver sendo transportado. Esta
localizado na extremidade direita do transportador, sendo constituído de um
acoplamento coroa e parafuso sem fim.

(c) braço basculante - são barras de suporte montadas nas ponteiras,
fazendo a ligação do eixo do trem de rolamento com as rodas.

(d) braçadeira de transporte - são dispositivos de abertura e fecha-
mento rápidos, que visam a tornar solidários o tubo e o trem de rolamento, durante
os deslocamentos dos morteiros.

(e) amortecedor angular - localizado entre o (MEPONDIR) e o colar
do berço, tem a finalidade de absorver o carregamento dinâmico resultante da
realização do tiro do morteiro, sendo constituído, também, de molas tipo prato.

(f) colar do berço - consiste em um tubo de aço com uma configuração
externa que serve de base para a montagem do DAFEL, MEPONDIR e SACO. No
interior do colar do berço, existem mancais de apoio (castanhas), que têm a
finalidade de centralizar o tubo e resistir aos esforços dinâmicos resultantes do
tiro (Fig 3-6).

Fig 3-5. Localização dos conjuntos, 2ª parte (reparo)
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c. Placa-base (Fig 3-6)
(1) A placa base tem formato de um triângulo equilátero com 1,15 m de

lado, com três nervuras em forma de “Y”, terminando com três garras de
ancoragem. Na parte superior, existem três ferrolhos destinados à fixação das
correntes de extração da placa-base.

(2) No centro da placa-base, existe um cone central móvel denominado
base de giro (GIBA), que possui um alvéolo na parte superior, destinado a receber
a rótula do bloco da culatra. O trancamento da culatra na (GIBA) é assegurado por
uma barra oscilante.

(3) A braçadeira da placa-base tem funcionamento similar ao da   braça-
deira de transporte e visa a tornar solidários o tubo e a placa-base, durante os
deslocamentos do morteiro.

Fig 3-6. Localização dos conjuntos, 3ª parte (placa base)

3-5. SISTEMA DE IDENTIFICAÇÃO

a. O sistema de identificação do morteiro é alfa-numérico, podendo ser
encontrado em cada uma das partes principais da arma: tubo (tubo e culatra),
reparo (eixo do trem de rolamento) e placa-base (base de giro). O número do tubo
é considerado como registro principal do morteiro, servindo como base para o
controle logístico do armamento como um todo (Fig 3-7, 3-8 e 3-9).
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Fig 3-7. Localização da identificação no tubo (parte inferior proxima à culatra) e
na culatra

Fig 3-8. Localização da identificação reparo - eixo no trem de rolamento (placa
de alumínio de 3 a 5mm), na parte frontal e próxima do DELAP.

3-5
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Fig 3-9. Localização da identificação na placa-base (base de giro)

b. Composição do número de série
O número de série consiste na seqüência de caracteres alfa-numéricos,

sem espaçamentos.
XXX-XXX/XXXX
(sigla do fabricante - Nr de seqüência - ano de produção)
EXEMPLO - AGR - 001/1999

NOTA - Os morteiros de lote-piloto (LP) são identificados pela marcação
existente no tubo (XX LP YY), na região próxima ao bloco da culatra. Os dois
primeiros algarismos (XX) correspondem ao número do morteiro e os dois últimos
(YY) ao ano de fabricação do lote piloto.

ARTIGO III

EQUIPAMENTO ORGÂNICO DA PEÇA

3-6. DESCRIÇÃO DO MATERIAL

O seguinte material normalmente acompanha o morteiro:

3-5/3-6
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a. Acessórios:
(1) equipamento de pontaria, com estojo;
(2) chave de gancho articulado, para a luva da culatra;
(3) saca-granada;
(4) haste de limpeza, com escovão de pêlo e de aço;
(5) cordão de disparo;
(6) baliza de pontaria, com estojo;
(7) colimador do tubo, com estojo;
(8) bolsa de ferramentas de 1º escalão para manutenção;
(9) caixa para sobressalentes;
(10) coifa-tampão;
(11) bolsa para livro-registro e manuais;
(12) régua de tiro, com estojo;
(13) dispositivo de iluminação para pontaria noturna, com estojo;
(14) sistema de sinalização para transporte;
(15) dispositivo para extração da placa-base (corrente e cabo de nylon);
(16) caixa de madeira para acessórios;
(17) capichama;
(18) saco de lona;
(19) capa protetora;
(20) almotolia;
(21) bomba para lubrificação com graxa;
(22) pá de campanha;
(23) machadinha de campanha;
(24) picareta de campanha;
(25) trena de 20 m;
(26) Livro-registro de Peça de Armamento Pesado;
(27) corrente de segurança; e
(28) banco auxiliar para carregamento da arma.

b. Ferramentas:
(1) chave de roda, de 19 mm, em L;
(2) alicate universal, comprimento 7”, sem isolamento, com cabo

plastificado;
(3) alicate de bico curvo, comprimento 7 ½”;
(4) chave de fenda de ¼” x 5”;
(5) chave de fenda de 3/8” x 8”;
(6) chave de fenda de ½” x 10”;
(7) chave tubular de 23 mm, encaixe ½”;
(8) chave de encaixe, estrela, de 41 x 46 mm;
(9) chave de boca fixa, 1 1/16”x 1 1/4”;
(10) jogo de 9 chaves hexagonais, “ALLEN”, nas medidas de 2-3-4-5-6-

8-10-12 e14 mm;
(11) martelo tipo “PENA”, de 800 g;
(12) toca-pino paralelo, de 4 mm;
(13) toca-pino paralelo, de 6 mm;
(14) toca-pino paralelo, de 8 mm;

3-6
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(15) cadeado em aço temperado, 25 mm; e
(16) cabo “T” para chave tubular 1/2”.

c. Sobressalentes:
(1) percussor-percutor;
(2) percussor-percutor (Pç);
(3) seletor de tiro;
(4) anel de vedação;
(5) disparador; e
(6) válvula de segurança.

ARTIGO IV

EQUIPAMENTO DE VISADA E DIREÇÃO DE TIRO

3-7. EQUIPAMENTO DE PONTARIA

a. O morteiro utiliza um aparelho de pontaria para executar a pontaria em
deriva e elevação, o qual é equipado com uma luneta de cotovelo e um suporte de
luneta.Este aparelho possui, entre outros acessórios, um adaptador de luneta, um
nível de bolha para nivelamento transversal, um nível de bolha para nivelamento
longitudinal, um prato de deriva graduado de 100 em 100’’’ e um sistema com
suporte na forma de cauda de andorinha. Este sistema é montado no suporte do
aparelho de pontaria, localizado no colar do berço do morteiro.

b. Modelos de instrumentos de pontaria.
(1) Instrumentos de tiro indireto.

(a) Aparelho de pontaria M53, que consiste dos seguintes componentes:
- adaptador de luneta M128;
- suporte de luneta M128;
- luneta-cotovelo M109;
- luz de instrumento XM-53; e
- estojo portátil M16.

(b) Aparelho de pontaria M34, que consiste dos seguintes componentes:
- adaptador de luneta M9;
- suporte de luneta M79;
- luneta-cotovelo M62;
- luz de Instrumento M42; e
- estojo portátil M78.

(c) Aparelho de pontaria M 34 A1, que utiliza os mesmos componen-
tes do Aparelho de Pontaria M34, exceto a luneta-cotovelo, cujo modelo é o
M62A1C.

(2) Outros instrumentos
- Luneta M13A1, com ocular.
- Cofre M14.
- Goniômetro-bússola  M1.
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- Luz de baliza de pontaria M14.
- Baliza de pontaria M401.
- Baliza de pontaria M1 ou M1A1 ou M1A2.
- Nível de pontaria  M1 ou M1A1, com estojo de transporte M56 ou M82.
- Tripé para baliza de pontaria.
- Goniômetro-bússola M2, com ocular.

ARTIGO V

FUNCIONAMENTO

3-8. TIRO COMANDADO

a. Na posição de tiro comandado, o seletor de tiro  tem a seguinte
disposição: comando do registro de tiro na posição C (tiro comandado) e capacete
do registro na posição F (fogo) (Fig 3-10). O capacete é travado, no comando do
registro, pela presilha. Nesta situação, o percussor-percutor está totalmente
recuado, funcionando, neste caso, como percussor. Este tiro deve ser utilizado
somente no caso de "nega" do tiro automatico (A/F), segunido os procedimentos
para sanar os incidentes de tiro do Art VII do Cap 4 (pag 4-54)

Fig 3-10. Seletor de tiro na posição C e F (tiro comandado)
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b. Quando a alavanca de disparo é acionada (Fig 3-10), girando cerca de 30º
no sentido anti-horário até ser ouvido um som de um "click", o movimento da
alavanca de disparo produz o deslocamento de vários componentes do conjunto
do disparador e do conjunto do percussor-percutor. A energia acumulada na mola
recuperadora do subconjunto da alavanca de disparo projeta o percussor-percutor
para frente em  direção à cápsula de iniciação da carga de projeção da granada.

c. Quando a alavanca de disparo é solta, a mola do disparador retorna a sua
forma original, reconduzindo o sistema a sua configuração inicial.

d. Pode-se mudar diretamente o seletor de tiro da posição de tiro coman-
dado (C/F) para segurança (C/S).

OBSERVAÇÃO: Antes da realização de qualquer tiro comandado (C/F),
deve ser verificado se alavanca de disparo está posicionada totalmente à frente.
Esta operação visa impedir que qualquer problema na mola do disparador cause
um retraimento parcial do percussor-percutor, resultando em um incidente de tiro

3-9. TIRO AUTOMÁTICO

a. Este é o tiro normalmente utilizado no morteiro (Fig 3-11).  Neste
processo, o seletor de tiro deve estar com o entalhe do capacete de seu botão de
comando voltado para baixo, deixando descoberta a letra F (fogo). Ao mesmo
tempo, a ponta mais longa de seu botão de comando deve estar apontando para
a letra A (tiro automático). A presilha deve fixar o capacete ao botão de comando,
nesta posição.

Fig 3-11. Seletor de tiro na posição A e F (tiro automático)
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b. Nesta situação, a alavanca de disparo é inoperante em virtude de o
capacete do disparador estar na posição T (tiro) ou D (desmontagem). Aquele  está
totalmente aflorado, funcionando, neste caso, como percurtor.

c. As peças ficam na seguinte disposição:
(1) o cursor está totalmente à frente, impulsionado pelo giro do ressalto

do impulsor durante a rotação do botão de comando do registro de segurança para
a posição A (tiro automático);

(2) o elevador foi totalmente introduzido em seu alojamento, na base-
alojamento do conjunto percussor-percutor, ali mantido por ação de sua mola e
agindo como trava de segurança e escora contra qualquer recuo do referido
conjunto;

(3) o conjunto percussor-percutor avançou e está mantido à frente, por
ação do elevador, que é solidário ao cursor, o qual foi à frente por causa da rotação
do botão de comando do seletor de tiro;

(4) o aríete-ferrolho está totalmente recuado;
(5) a fenda do eixo do gatilho e a ponta chanfrada do aríete-disparador

estão alinhadas e na horizontal, não havendo nenhum empecilho ao movimento
motivado por estas peças;

(6) a janela elipsoidal existente na parede da base do registro de
segurança e que serve de alojamento para a cabeça fendada do eixo do gatilho
permite o livre movimento deste para a frente, independente de sua união com o
disparador, quando o cursor avança totalmente;

(7) o gatilho é inoperante neste tipo de disparo;
(8) o elevador é a única peça que resiste aos esforços transmitidos,

diretamente, pelo percussor-percutor durante a execução do tiro;
(9) com o seletor de tiro na posição A (tiro automático) não é possível

retrair o percussor-percutor, nem colocar o seletor de tiro em S (segurança). Para
conseguir isso, deve-se, primeiro, girar o seletor de tiro para a posição C (tiro
comandado) e, depois, para S (segurança);

(a) isso acontece porque o cursor, ao avançar, provoca o desalinhamento
do furo da base do gatilho com a ponta do aríete-ferrolho e, assim, impede o avanço desta
para travar o gatilho conforme acontece na posição S (segurança); e

(b) também não havendo forças atuando sobre o gatilho, este permanece
sem ação, não pode girar e, em conseqüência, não atua sobre o entalhe do elevador. Sem
nada que o faça retrair, o elevador não permite que o conjunto percussor-percutor retraia.

d. Não é possível mudar diretamente o seletor de tiro da posição de tiro
automático (A/F) para segurança (C/S).

e. Recebida a ordem de fogo, o atirador introduz a granada no tubo. Ao tocar
o fundo da culatra, a espoleta da estopilha da carga-zero encontra o percussor-
percutor aflorado e é por este acionada, dando início ao tiro. (Fig 3-12 a 3-15)
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Fig 3-12. Alavanca de disparo “posição normal” (tiro comandado)

Fig 3-13. Posicionamento do servente (tiro comandado)
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Fig 3-14. Alavanca de disparo “posição acionada” (tiro comandado)

Fig 3-15. Verificação do posicionamento da alavanca de disparo (tiro comandado)

C 3-9
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3-10. SEGURANÇA

a. Na posição S (segurança), o aríete-ferrolho avança totalmente pelo giro
do capacete e, atravessando o orifício de passagem existente na cauda do gatilho,
impede-o de girar.

b. Não podendo girar, o gatilho fica impedido de agir sobre o elevador e retirá-
lo de seu nicho, no alojamento do percussor-percutor. Como a passagem do
aríete-ferrolho através do cursor só é possível quando este está totalmente
recuado, isto é, na posição C (tiro comandado), verifica-se que sempre que isto
ocorre o percussor-percutor está retraído e impedido de se deslocar.

c. Na posição F (fogo), o aríete-ferrolho está totalmente recuado e não age
sobre o gatilho. Esta situação ocorre no tiro automático e no tiro comandado.

d. Estando em F (fogo), deve-se girar o capacete no sentido anti-horário para
que atinja a posição S (segurança). Nesta situação, gira-se no sentido horário, até
atingir novamente a posição F (fogo). (Fig 3-16 a 3-18)

Fig 3-16. Seletor de tiro na posição C e S, segurança
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Fig 3-17. Mudança de posição de tiro comandado para o tiro automático - 1ª parte

Fig 3-18. Mudança de posição de tiro comandado para o tiro automático - 2ª parte

C 3-10
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ARTIGO VI

MUNIÇÃO

3-11. GENERALIDADES

a. Em se tratando de Mun, define-se como "tiro"ao conjunto dos elementos
necessários para que o projetil funcione no momento e no local desejados.

b. A munição utilizada no Mrt P 120 mm M2 raiado introduz um novo conceito
no emprego das munições para morteiro, atualmente em uso no EB. O tiro é fornecido
pronto para o emprego, com a espoleta montada e dotado da carga de projeção
máxima. As munições são alto-explosivas (AE) de padrão internacional  e cada
cunhete de madeira possui dois tiros completos, acondicionados dentro de porta-
tiros de papelão.

c. A espoleta tem como funções garantir o funcionamento da carga militar
(ou carga de arrebentamento) no alvo, permitir a segurança no manuseio da
munição e evitar o funcionamento prematuro no início da trajetória (segurança de
boca).

d. A munição alto-explosiva destina-se a produzir os efeitos de sopro e
estilhaço sobre pessoal e material.

e. A carga de projeção é constituída de um cartucho carga-zero (Cg “0”) e
de um número variável de suplementos, dispostos simetricamente. O número da
carga é correspondente ao número de suplementos. A Cg “0” consiste de um
cartucho de papelão encerado com culote metálico, contendo pólvora de base
dupla em palhetes. Os suplementos são “containers” fabricados com nitrofilme e
carregados com pólvora de base dupla em forma de palhetes, sendo também
conhecidos como relés ou cargas-ferradura, recebendo este último nome por
causa de seu formato.

f. A carga de projeção mais apropriada será determinada a partir de tabelas
de tiro correspondentes ao tipo de munição e à carga desejada. Essas tabelas
estão impressas em documento à parte, distribuído juntamente com o
Mrt P 120 mm M2 raiado.

g. A munição utilizada pelo morteiro 120 mm M2 pode ser convencional, pré-
raiada e pré-raiada com propulsão adicional.

3-12. MUNIÇÃO CONVENCIONAL

a. O Mrt 120 mm M2 raiado pode utilizar dois tipos de munição AE
convencional: o Tir 120 AE Convl e o Tir 120 AE Convl B1- granada em  ferro fundido.
Ambos são constituídos por elementos conforme apresentado na Fig 3-19.
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Fig 3-19. Munição convencional

b. Espoleta
(1) A espoleta é do tipo ogiva de percussão (PD M111 A4 - JUNGHANS),

com funcionamento instantâneo, e utiliza um adaptador para ser montada na
granada.

(2) Possui um grampo de segurança com o objetivo de evitar que a
espoleta se arme durante o manuseio. Este grampo deve ser removido manual-
mente, antes da introdução da granada no tubo.

(3) O segundo dispositivo de segurança compreende um mecanismo de
relojoaria que é acionado pelas forças de inércia no momento do disparo,
permitindo uma segurança de boca de 50 m.

c. Granada
(1) A granada convencional (Convl) é do tipo aletada e possui um perfil similar

ao da Gr 120 AE M1 utilizada no Mrt 120 mm P 957 (AGR). O corpo da granada é
usinado em aço forjado (Tir 120 AE Convl ) ou ferro fundido nodular perlítico (Tir 120
AE Convl  B1), sendo carregado com TNT (trinitrotolueno). A cauda da granada é
fabricada a partir de um tubo de aço sem costura multiperfurado e as aletas são
confeccionadas em chapa de aço.

(2) A fixação das aletas no tubo é realizada por meio de um processo de
soldagem por pontos.

OBSERVAÇÃO - A Gr 120 AE M1, apesar de apresentar um perfil
semelhante ao da Gr 120 AE Convl, é de uso PROIBIDO no Mrt P 120 mm M2
raiado. O diâmetro da turgência e das empenas da Gr 120 AE M1 é maior do que
o diâmetro dos cheios do tubo do morteiro raiado.

d. Carga de projeção - A carga de projeção é constituída de um cartucho
carga zero (Cg “O” 120 MC) e de sete suplementos. A Cg “0” é atarrachada na
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cauda da granada e contém 75 g (valor nominal) de pólvora BD 527, granulada em
palhetes de 2,5 x 2,5 x 0,25 mm. Os suplementos (Spl 120 M75) são montados
na cauda da granada, contendo, cada um, 75 g (valor nominal) de pólvora BD 528,
granulada em palhetes de 8 x 8 x 0,8 mm. A carga de projeção máxima permitida
é a carga número sete: um cartucho carga-zero e sete cargas ferraduras.

e. Seleção da carga de projeção -  A carga mais apropriada para o
alcance do alvo em consideração deve ser determinada a partir da tabela de tiro.

f. Preparação do tiro - A munição é fornecida com a carga máxima. Após
a escolha da carga de projeção, deve-se preparar o tiro  da seguinte forma:

(a) Carga 0 - remova todos os suplementos.
(b) Carga 1 - remova seis suplementos.
(c) Carga 2 - remova cinco suplementos.
(d) Carga 3 - remova quatro suplementos.
(e) Carga 4 - remova três suplementos.
(f ) Carga 5 - remova dois suplementos.
(g) Carga 6 - remova um suplemento.
(h) Carga 7 - não remova os suplementos.

g. Zonas de peso - As munições são classificadas em categorias, de
acordo com os respectivos pesos. Para cada categoria, uma marca distintiva é
pintada na ogiva do projetil, seguindo os grupos abaixo:

h. Pintura e marcação - As granadas AE são identificadas pela cor  verde-
oliva e inscrições em amarelo. No corpo da granada, está identificada a sua
nomenclatura, assim como o número do lote de fabricação.

i. Peso
(1) Tiro completo .................................................................... 13,4 kgf
(2) Projetil em vôo .................................................................. 12,8 kgf
(3) Carga militar (Cg de arrebentamento) ................................. 2,2 kgf

j. Comprimento
Tiro completo (valor nominal) .............................................. 643,4 mm
OBSERVAÇÃO - É essencial o cuidado com o manuseio da granada

Convl para prevenir acidentes com os suplementos ou com a cinta de turgência.
Ao retirar os suplementos, deve-se verificar se os que permaneceram na munição
estão ajustados no final do tubo central da cauda da granada.
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i. Embalagem

Um tiro completo em cada porta-tiro de papelão. Dois porta-tiros por
cunhete de madeira. Peso bruto do cunhete carregado 41,2Kg. Volume ocupado
por um cunhete 53,8dm3.

3-13. MUNIÇÃO PRÉ-RAIADA

a. Os elementos do tiro 120 mm alto-explosivo pré-raiado (Tir 120 AE PR)
são apresentados na figura 3-20.

Fig 3-20. Munição pré-raiada

b. Espoleta
(1) A espoleta é do tipo de ogiva de percussão (PD M557), com

funcionamento instantâneo (SQ) ou com retardo (D). Possui dois dispositivos de
segurança que não permitem o alinhamento do trem explosivo durante o manuseio
e o transporte da munição.

(2) O primeiro consiste de um interruptor que não permite um pré-
alinhamento do trem até que a granada adquira rotações entre 1000 e 2000 rpm.

(3) O segundo dispositivo compreende um reforçador M125A1, que
contém um mecanismo de retardo de movimento rotativo que impede que a
espoleta se arme antes de a granada ter percorrido uma distância de 50 m.
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(4) Ambos os dispositivos são acionados pela força centrífuga produzida
pelo movimento de rotação da granada.

c. Granada
(1) O corpo da granada pré-raiada é um monobloco de forma bi-ogival,

usinado em aço forjado e carregado com TNT.
(2) Possui um pré-raiamento usinado em seu corpo, que transmite o

movimento de rotação responsável pela estabilização do projetil. Atrás do pré-
raiamento, existe uma cinta de material polimérico (cinta de vedação), que tem a
finalidade de obturar a passagem dos gases entre o corpo do projetil e o raiamento
do tubo.

(3) Na região do culote da granada, existe uma cauda porta-carga, fixada por
um sistema de ancoragem (grampos de fixação) e destinada a servir de suporte
à carga de projeção. Esta cauda consiste de um tubo de aço sem costura
multiperfurado (tubo porta-carga), possuindo, na sua extremidade inferior (guia
traseira), um mecanismo de acionamento da carga de projeção e, na extremidade
superior (guia dianteira), um grão moldado de pólvora (grão ejetor).

(4) No momento do tiro, a cauda porta-carga se desprende da granada e é
iniciada a queima do grão ejetor. Assim que a granada sai do tubo, ocorre a ejeção
da cauda porta-carga, resultante do impulso produzido pela queima do grão
moldado de pólvora.

d. Carga de projeção - A carga de projeção é constituída de um cartucho
carga zero (Cg “O” 120 MP) e de dez suplementos. A Cg “0” é montada no interior
do tubo porta-carga e contém 75 g (valor nominal) de pólvora BD 527, granulada
em palhetes de 2,5 x 2,5 x 0,25 mm. Os suplementos são de dois tamanhos
diferentes e montados no tubo porta-carga. Um tipo de suplemento (Spl 120 M50)
contém 50 g (valor nominal) de pólvora BD 528, granulada em palhetes de 8 x 8
x 0,8 mm e o outro tipo (Spl 120 M100) contém 100 g (valor nominal) de pólvora
BD 409, granulada em palhetes de 10 x 10 x 1 mm. Os suplementos de 100 g
também são conhecidos como “carga forte“.

e. Seleção da carga de projeção - A carga mais apropriada para o
alcance do alvo em consideração deve ser determinada a partir da tabela de tiro.

f. Preparação do tiro - A munição é fornecida com a carga máxima. Após
a escolha da carga de projeção, deve-se preparar o tiro  da seguinte forma:

(a) Carga 1 - remova quatro Spl 100 g e cinco Spl 50 g.
(b) Carga 2 - remova quatro Spl 100 g e quatro Spl 50 g.
(c) Carga 3 - remova quatro Spl 100 g e três Spl 50 g.
(d) Carga 4 - remova quatro Spl 100 g e dois Spl 50 g.
(e) Carga 5 - remova quatro Spl 100 g e um Spl 50 g.
(f)  Carga 6 - remova quatro Spl 100 g.
(g) Carga 7 - remova três Spl 100 g.
(h) Carga 8 - remova dois Spl 100 g.
(i)  Carga 9 - remova um Spl 100 g.
(j) Carga 10 - não remova os suplementos.

3-13
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g. Zonas de peso - As munições são classificadas em categorias, de
acordo com os respectivos pesos. Para cada categoria, uma marca distinta é
pintada na ogiva do projetil, seguindo os grupos abaixo:

h. Pintura e marcação - As granadas AE são identificadas pela cor verde-
oliva e inscrições em amarelo. No corpo da granada está identificada a sua
nomenclatura, assim como o número do lote de fabricação.

i. Peso
(1) Tiro completo.................................................................18,7 kgf
(2) Projetil em vôo.............................. ................................15,7 kgf
(3) Carga militar (Cg de arrebentamento)  .............................. 4,4 kgf

j. Comprimento - Tiro completo ............................................. 906,3mm.

l. Embalagem - Um tiro completo em cada porta-tiro de papelão. Dois
porta-tiros por cunhete de madeira. Peso bruto do cunhete carregado 54,2Kg.
Volume ocupado por cunhete 68,9 dm3.

3-14. MUNIÇÃO PRÉ-RAIADA COM PROPULSÃO ADICIONAL

a. Os elementos do tiro 120 mm alto-explosivo pré-raiado com propulsão
adicional (Tir 120 AE PRPA) são apresentados na figura 3-21.

b. Espoleta - A espoleta é do tipo de ogiva de percussão (PD M557).

c. Granada
(1) O corpo da granada PRPA tem geometria externa e material idênticos

ao da granada PR.
(2) Possui, também, uma cinta de vedação e uma cauda porta-carga que

se desprende do culote da granada logo após o tiro.
(3) O fundo do corpo da granada PRPA é aberto, com a finalidade de

permitir a montagem do sistema de propulsão adicional. Possui um culote de liga
de alumínio que é atarraxado no corpo da granada e onde é montado o tampão do
culote com o mecanismo de retardo.

(4) O volume ocupado pela câmara de combustão, que aloja os grãos da
propulsão adicional, reduz a massa de explosivo a quase a metade do valor
carregado na granada PR.
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OBSERVAÇÃO - Neste tipo de munição, a cauda porta-carga não é
fornecida montada no culote da granada, para permitir a utilização ou não da
propulsão adicional.

d. Carga de projeção - Assim como no Tir 120 AE PR, a carga de projeção
principal é constituída de dez cargas, tendo as mesmas limitações para a carga
máxima (Cg 10) e para a carga mínima (Cg 1).

Fig 3-21.  Munição pré-raiada com propulsão adicional

e. Propulsão adicional
(1) O conjunto da propulsão adicional consiste dos grãos de pólvora de

base dupla moldados e do mecanismo de retardo. A propulsão adicional é obtida
pela queima de dois grãos de pólvora moldados, alojados dentro de uma câmara
de combustão localizada no interior do corpo da granada. O mecanismo de retardo
é responsável pela iniciação da propulsão adicional, estando localizado no culote
da granada. Este mecanismo possui um tampão de estanqueidade, que permite
ou não a utilização da propulsão adicional.

(2) A munição PRPA já vem montada com o tampão, que obtura a
iniciação da propulsão adicional. Neste caso, o Tir 120 AE PRPA se comporta de
maneira idêntica ao Tir 120 AE PR, com a granada PRPA apresentando os
mesmos parâmetros da trajetória da granada PR.

(3) No tiro com propulsão adicional, o tampão de estanqueidade do
mecanismo de retardo deve ser removido, possibilitando que os gases produzidos

3-14
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pela queima da carga de projeção principal penetrem nos orifícios existentes no
mecanismo de retardo e iniciem a queima do misto pirotécnico. Após cerca de
11,5 s do disparo,  o misto pirotécnico inicia a queima de uma escorva de pólvora
negra que vai iniciar a ignição dos grãos da propulsão adicional. A queima dos
grãos da propulsão adicional ocorre por um período de cerca de 3,5s, produzindo
um impulso adicional que resultará, dependendo da carga e da elevação do
morteiro, num aumento do alcance final da granada de até 5000 m.

f. Especificações técnicas
(1) Peso do tiro completo ...................................................... 18,7 kgf
(2) Peso total do projetil em vôo............................................. 15,7 kgf
(3) Peso da carga militar (Cg de arrebentamento)  ..................2,7 kgf
(4) Comprimento total do tiro ................................................. 918 mm
(5) Empuxo da propulsão adicional ........................................... 74 kgf
(6) Aceleração da propulsão adicional (Cg 10) ..................... 125 m/s2

g. Embalagem

Um tiro completo em cada porta-tiro de papelão. Dois porta-tiros por
cunhete de madeira. Peso bruto do cunhete carregado 54,9Kg. Volume ocupado
por cunhete 71,6dm3.

3-15. CUIDADOS COM A MUNIÇÃO

a. Fatores que podem tornar a munição inservível ou perigosa:
(1) Umidade e calor.
(2) Manuseio negligente.
(3) Ação inimiga.

b. Para proteger a munição destes fatores, deve-se seguir as recomendações
abaixo:

(1) Use lonas para a proteção contra o tempo.
(2) Eleve a terra e cave valas de drenagem em torno de pilhas de munição

estocadas a céu aberto.
(3) Deixe um espaço de ar entre a munição e a lona.
(4) Deixe as cargas de projeção dentro do porta-tiros até seu emprego.
(5) Não mexa indevidamente com a munição.
(6) Em campanha, estocar munição em trincheiras ou abrigos.
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ARTIGO VII

MANUTENÇÃO

3-16. GENERALIDADES

A manutenção orgânica e as inspeções sistemáticas são essenciais para
assegurar que a guarnição do morteiro esteja preparada para cumprir, imediata-
mente, suas missões. Sua execução correta evita a ocorrência de falhas
inesperadas.

3-17. REGISTROS

Os registros de funcionamento e de manutenção do morteiro devem ser
confeccionados e mantidos em dia e em ordem, conforme  o previsto nas
instruções contidas no Livro-registro da Peça. As escalas de manutenção serão
confeccionadas da mesma maneira que é feita para os demais armamentos. Para
execução destas escalas, utiliza-se o Plano de  Manutenção Preventiva.

3-18. MANUTENÇÃO ORGÂNICA

a. A Lista de Operações de Manutenção do morteiro, definida por conjuntos
da arma e escalões de manutenção, está descrita no Anexo A. As operações de
manutenção sempre necessitam de um determinado nível de desmontagem do
morteiro. Logo, devem sempre estar limitadas às necessidades reais de manuten-
ção, pois são fatores de desgaste prematuro do material.

b. Embora o Manual Técnico do Mrt P 120 mm M2 raiado seja bastante
detalhado, apresentando informações até de 4ª  escalão de Mnt, a OM detentora
do armamento, bem como as OM de Mnt de 2º  e 3º  escalões NÃO estão
autorizadas a executar atividades de Mnt de escalão acima do seu próprio, exceto
em campanha, quando a situação tática e logística o tornar imperativo.

 3-19. MANUTENÇÃO PREVENTIVA

a. Generalidades
(1) O morteiro deve ser guardado em local coberto, seco e o mais

protegido possível da poeira. Particular atenção deverá ser dada à formação de
ferrugem.

(2) A limpeza do morteiro deve ser realizada de acordo com as instruções
a seguir:

(a) partes externas pintadas - lavar as superfícies com água carbonada
ou saponada (fervendo uma parte de sabão ou carbonato de sódio em vinte partes
de água) usando esponja ou trapo e, depois, com água limpa. Logo em seguida,
enxaguar perfeitamente.

(b) superfícies laváveis não-pintadas - limpar as peças usando
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esponja ou trapos embebidos em água com sabão, ou imergindo, quando possível,
as peças. Para os mecanismos, usar um pincel de dimensões apropriadas.
Depois da limpeza, secar cuidadosamente e executar a lubrificação segundo as
indicações do Plano de Manutenção Preventiva.

(3) Durante as operações de manutenção, deve ser realizada uma
inspeção rigorosa dos componentes do morteiro, com o objetivo de verificar as
suas condições de funcionamento. Qualquer alteração observada durante esta
atividade deve ser imediatamente reportada ao responsável pela manutenção do
armamento.

(4) Durante as operações de manutenção descritas no Plano de Manu-
tenção Preventiva (Anexo B), devem ser seguidas as seguintes instruções de
caráter geral:

(a) verificar a existência de desgaste ou dano nos componentes
mecânicos, que podem afetar a eficiência ou confiabilidade do morteiro em
serviço.

(b) reparar ou substituir os componentes defeituosos, seguindo
estritamente o estabelecido neste manual.

(c) remover todas as rebarbas ou arestas cortantes, principalmente
quando localizadas em superfícies em contato com outras partes do morteiro.

(d) reparar roscas ou estrias, quando levemente danificadas.
(e) remarcar ou retocar as identificações do morteiro que estiverem

danificadas.
(f) testar os componentes reparados para verificar sua eficiência.

(5) Nas operações de montagem dos subconjuntos (SCj) e conjuntos (Cj)
do morteiro, deve-se proceder na ordem inversa da desmontagem e aplicar as
seguintes regras gerais:

(a) limpar todos os componentes antes da montagem;
(b) lubrificar todas peças, SCj e Cj, de acordo com a Carta-guia de

Lubrificação;
(c) executar o aperto manual nos parafusos de fixação, quando não

houver uma instrução específica para o procedimento de montagem;
(d) fixar todos os dispositivos de travamento corretamente;
(e) testar todos os SCj e Cj, verificando o correto funcionamento,

antes da montagem no morteiro; e
 (f) inspecionar e testar os sobressalentes ou peças de reposição

antes da montagem.

OBSERVAÇÃO - Após a execução das operações descritas no Plano de
Manutenção Preventiva, o CP deverá informar ao CLF qualquer falha ou alteração
encontradas.

b. Cuidados adicionais - para uma boa manutenção do morteiro, é
indispensável observar os preceitos adiante enumerados.

(1) Ferrugem, pólvora, areia, óleo acumulado e água causam rápida
erosão das superfícies não pintadas dos mecanismos.

(2) Para executar nova pintura, deve-se remover, primeiro, aquela existen-
te com solvente apropriado e, depois, pintar com tinta adequada.
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(3) Limpar os acessórios empregados para manutenção, antes de usá-
los novamente. Depois do uso, deve-se limpar e passar um pano embebido com
óleo neutro de limpeza de armamento (ONLA), naqueles acessórios suscetíveis
à corrosão.

(4) Não empregar gasolina ou outros produtos alcalinos, na limpeza.
(5) A guarnição deve, antes da lubrificação das partes limpas do Mrt, utilizar

luvas ou panos nas mãos, para evitar que o suor oxide as partes metálicas.
(6) Não empregar água, vapor ou areia sob pressão, para a limpeza dos

instrumentos de pontaria. Esses materiais devem ser limpos com uma esponja
embebida, ligeiramente, em água pura ou, se necessário, com água morna e sabão.

(7) Em caso de ser necessário a retirada das rodas da peça, o banco que
integra os acessórios do morteiro deve ser utilizado para o  apoio do eixo. (Fig 3-22)

Fig 3-22.  Utilização do banco para apoio do eixo e retirada da roda

3-20. PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

a. Generalidades
(1) Para garantir o melhor aproveitamento das potencialidades do morteiro,

juntamente com um máximo de segurança, foi elaborado um Plano de Manutenção
Preventiva que especifica a manutenção a ser realizada, assim como a sua
periodicidade.

(2) O plano apresenta as atividades de manutenção necessárias, indica a
periodicidade com que elas devem ser executadas e fornece detalhes dos lubrifican-
tes utilizados.

(3) Para realizar as manutenções previstas, deve ser consultada a Carta-
Guia de Lubrificação. As informações necessárias para as operações de manuten-
ção, a serem realizadas pelo pessoal especializado do B Log, estão descritas no
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Manual Técnico do Morteiro Pesado 120 mm M2 raiado.
(4) Responsabilidades

(a) O comandante do pelotão Mrt P é o responsável pelo planejamento
da Mnt do Pel e pela adequada aplicação das instruções do Plano de Manutenção
Preventiva. Pode, inclusive, com autorização do escalão superior, determinar que
qualquer atividade seja realizada mais freqüentemente do que está especificado,
desde que as condições sob as quais o equipamento estiver operando assim o
exijam.

(b) O CLF é o responsável por verificar a manutenção de sua Linha de
Fogo (LF).

(c) O CP é o responsável por executar a manutenção, junto com a sua
guarnição, de acordo com o estabelecido no Plano de Manutenção Preventiva. Se
existirem dúvidas a respeito da disponibilidade do morteiro, o CP deve informar tal
fato ao CLF, imediatamente. Este, se necessário, irá solicitar o apoio do escalão
de manutenção competente.

b. Execução
(1) Manutenção de recebimento do morteiro – no recebimento da arma

devem ser realizadas as atividades descritas no Plano de Manutenção Preventiva.
Esta manutenção deve ser realizada antes do material ser colocado em uso.

(2) Manutenção para o tiro – esta manutenção deve ser realizada antes
e após a realização do tiro.

(3) Manutenção diária, semanal e mensal – conjunto de atividades de
manutenção que deve ser realizada, respectivamente, a cada dia, ao menos
menos uma vez a cada sete dias e ao menos uma vez por mês.

(4) Manutenção semestral – esta manutenção deve ser realizada uma vez
a cada seis meses, utilizando prioritariamente a equipe de apoio direto das OM
responsáveis pelo 2º escalão de manutenção.

3-21. INSPEÇÕES

a. O CP deve inspecionar o seu material diariamente. Se houver necessi-
dade de reparos ou ajustagem, deve participar tal fato,  imediatamente, ao CLF,
que providenciará, então, as medidas necessárias.

b. O Cmt Pel Mrt P e/ou o CLF, acompanhados do mecânico de armamento,
devem proceder a uma minuciosa inspeção nos morteiros, equipamentos auxili-
ares, ferramentas e peças sobressalentes, pelo menos uma vez por mês.

c. O Cmt SU, o Fisc Adm e o e Cmt U  deverão realizar  freqüentes inspeções
de comando, para verificarem se o material está sendo manutenido de acordo com
os padrões  e normas prescritos, no que concerne ao aspecto externo, condições
de utilização e existência de todas as peças mecânicas óticas.

d. A inspeção antes do emprego poderá ser sumária, devendo ser verificadas
as condições do morteiro e da viatura, com vistas ao cumprimento da missão.
Nessa ocasião, o CP verifica se a munição, as ferramentas e os equipamentos
disponíveis são suficientes e se estão em segurança.
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e. A inspeção durante o emprego consiste em localizar qualquer desempe-
nho não-aceitável da viatura ou do morteiro.

f. A inspeção após o emprego consiste em uma inspeção da viatura e do
morteiro e é particularmente importante, considerando a sua finalidade de localizar
quaisquer deficiências que possam haver ocorrido durante o emprego citado.
Todos os defeitos que o motorista e a guarnição não puderem sanar devem ser
registrados nesta inspeção e relatados ao CLF na primeira oportunidade.

ARTIGO VIII

DESTRUIÇÃO DO MATERIAL

3-22. GENERALIDADES

a. Podem surgir situações táticas nas quais o material deve ser abandonado
na zona de combate (Z Cmb). Em tais situações, todo o material (Armt e Mun) deve
ser destruído, para evitar sua utilização pelo inimigo.

b. O material é destruído somente por ordem do comandante da Bda ou de
um comando mais elevado. Sua execução deve ser regulada em NGA da OM.

3-23. PLANOS

a. Cada  OM  deve  elaborar  um  plano  para  pronta  execução  da   destruição
do material, para permitir que a tropa ganhe tempo na sua execução. A destruição
do material é regida pelos seguintes princípios básicos:

(1) os planos devem ser adequados;
(2) a destruição deve ser a mais completa possível; e
(3) as prioridades devem ser estabelecidas de modo que as peças mais

essenciais de cada morteiro sejam destruídas em primeiro lugar.

b. As prioridades para destruição de peças sobressalentes e acessórios
devem ser as mesmas atribuídas a peças e acessórios correspondentes,
instalados no material.

3-24. PROCESSOS

a. Os processos mais aplicados na destruição do material são os seguintes:
(1) mecânico - requer machados, picaretas, marretas ou material similar;
(2) combustão - requer gasolina, óleo ou outros inflamáveis; e
(3) explosivo - requer emprego de petardos, artilharia, lançador de

foguetes ou granadas de fuzil ou de mão.

b. Geralmente, a destruição de peças essenciais e a queima do morteiro,
como um todo, são suficientes para tornar a arma imprestável para utilização.
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c. Para uma destruição adequada, deve-se:
(1) destruir as partes essenciais para o emprego do material; e
(2) destruir as mesmas partes iguais de todo material de tal sorte que

o inimigo não possa reconstruí-lo, aproveitando peças das diversas partes do
material destruído.

d. O tubo é a parte mais importante do morteiro a ser destruído, neste
sentido, deve-se colocar cargas de explosivos (petardos de 500g com cordel
detonante para prender os petardos) como indicado abaixo:

e. Para destruir o tubo do morteiro com granadas incendiárias, colocar
duas granadas de mão incendiárias dentro do tubo. Preparar outra granada
incendiária, com uma espoleta de segurança para dar um retardo de 15(quinze)
segundos. Esta funcionará primeiro que as anteriores. O metal das granadas se
fundirá com o tubo, destruindo o percussor-percutor, as raias, etc.
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CAPÍTULO  4

MANEABILIDADE E TÉCNICA DO MATERIAL

ARTIGO I

ADESTRAMENTO INDIVIDUAL

4-1. FINALIDADE

Apresentar alguns procedimentos que tornam as guarnições de morteiro
eficientes antes, durante e depois do tiro. Acentua-se, principalmente, a conduta
a adotar na Z Cmb.

4-2.  PRINCIPAIS TERMOS UTILIZADOS

a. Peça – É o conjunto formado pela viatura tratora, morteiro, acessórios,
ferramentas e pessoal necessário ao seu serviço.

b. Pessoal – Compreende uma guarnição, composta de um chefe da peça
(CP) quatro serventes, um motorista.

c. Peça acionada – É aquela posta pelos serventes em condições de
atirar.

d. Peça em posição de tiro – É a posição em que o morteiro tem o tubo
dirigido para a direção geral de tiro (DGT), estando a peça acionada. Nesta posição
o sistema de atrelamento e a braçadeira da placa-base foram retirados do morteiro
e posicionados sobre uma lona nas proximidades. A braçadeira de transporte está
aberta e os braços basculantes estão voltados para frente, ficando o eixo do trem
de rolamento posicionado à retaguarda do eixo das rodas (Fig 4-1, 4-2, 4-3 e 4-4).
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Fig 4-1. Vista lateral do morteiro (posição de tiro)

Fig 4-2. Vista frontal do morteiro (posição de tiro)
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Fig 4-3. Vista superior do morteiro (posição de tiro)

Fig 4-4. Braço basculante (posição de tiro)

4 -2



C 23-95

4-4

e. Peça em posição de transporte – É a posição em que o morteiro está
em condições de ser engatado na viatura tratora. Nesta posição, o sistema de
atrelamento está montado e travado na boca do tubo, a braçadeira de transporte
e a braçadeira da placa-base estão fechadas e os braços basculantes estão
voltados para trás, ficando o eixo do trem de rolamento posicionado à frente do eixo
das rodas (Fig 3-1, 3-2, 3-3 e 4-5).

OBSERVAÇÃO - O morteiro possui duas referências para a colocação
da peça em posição de transporte:

(1) indicador de elevação localizado no braço basculante do lado direito
do morteiro. A marcação existente delimita o campo de tiro vertical e a posição
de transporte (Fig 4-6).

(2) marcação de cor branca localizada na parte superior do tubo. A face
à retaguarda da braçadeira de transporte voltada para a culatra deve sobrepor esta
marcação (Fig 4-36).

f. Peça em posição de marcha – É aquela em que o morteiro está na
posição de transporte e se acha engatado na viatura tratora, com o material e o
pessoal embarcados (Fig 4-7). Os procedimentos para montagem da capa
protetora e do sistema de sinalização para transporte estão descritos respectiva-
mente nos Anexos C e D.

g. Direita e esquerda da peça – É a posição referida ao lado direito ou
esquerdo de um homem colocado atrás da placa-base e com com a frente voltada
para o tubo, estando a peça acionada ou não.

h. Direita ou esquerda de uma viatura tratora (com ou sem a peça
engatada) – É a posição referida ao lado direito ou esquerdo de um motorista
sentado na boléia dessa viatura.

i. Peça engatada – É aquela que tem o olhal de transporte do morteiro
preso ao engate da viatura tratora.
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Fig 4-5. Braço basculante (posição de transporte)

Fig 4-6. Indicador de elevação
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Fig 4-7. Peça em posição de marcha com capa protetora, viatura 3/4 Ton

4-3 . GUARNIÇÃO DA PEÇA

A guarnição da peça é composta pelos seguintes elementos (Fig 4-8):

a. 3º Sgt Chefe da peça (CP);

b. Cb atirador/apontador (C1);

c. Sd auxiliar do atirador/apontador (C2);

d. Sd municiador (C3);

e. Sd municiador (C4); e

f. Cb motorista (Mot).
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Fig 4-8. Guarnição da peça do morteiro (viatura 3/4 Ton)

ARTIGO II

ADESTRAMENTO DA GUARNIÇÃO

4-4. GENERALIDADES

O conjunto de atividades realizadas pela fração com a finalidade de executar
o tiro do morteiro está diretamente associado ao adestramento desta guarnição,
de forma que, cumprindo tarefas padronizadas, os serventes deste armamento
busquem a precisão no menor tempo possível.

4-5. MATERIAL PARA CONTROLE DE TIRO

Devido à simplicidade de tiro com o Mrt P 120 mm M2 raiado, são utilizados,
apenas, os seguintes materiais:

a. bússola M2;
b. binóculo;
c. tabela do tiro de munição utilizada; e
d. tabela de conversão de desvio.

CP
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4-6. ELEMENTOS BÁSICOS DE TIRO

a. Mensagens - são as informações trocadas entre o observador e a central
de tiro (C Tir), para a condução de uma determinada missão de tiro.

b. Observações - são os dados colhidos da comparação dos pontos de
incidência ou arrebentamento dos projéteis, em relação ao ponto de ajustagem.
São obtidos pelos observadores terrestres ou aéreos, ou, eventualmente, por
meios eletrônicos como radares.

c. Ordem de tiro- é a ordem dada pelo Cmt Pel Mrt ou, na sua ausência,
pelo sargento de tiro (Adj Pel), após ser decidido que um alvo será batido.

d. Comandos de tiro -  são ordens originadas na C Tir e enviadas à Pç Mrt
(linha de fogo), contendo os elementos necessários à abertura, à condução e ao
término do tiro.

ARTIGO III

ESCOLA DA PEÇA, COMANDOS E FORMAÇÕES DA GUARNIÇÃO

4-7. FINALIDADE

A escola da peça tem por finalidade proporcionar à guarnição os conheci-
mentos necessários à obtenção da máxima eficiência na operação do morteiro.

4-8. INSTRUÇÕES

a. A execução fiel dos exercícios prescritos neste manual propiciará
condições para que se atinja a máxima eficiência, se evitem baixas no pessoal
e danos ao material. A guarnição deve ser instruída até que as reações aos
comandos sejam automáticas, rápidas e eficientes.

b. Nas atividades de instrução e manutenção diárias, nos exercícios de
campanha e nas escolas de fogo, as alterações devem ser imediatamente
corrigidas. Cada membro da guarnição deve estar consciente da importância de
relatar, prontamente, ao CP, qualquer erro descoberto, antes ou depois do
comando “FOGO!”. O CP deve informar a alteração, imediatamente, ao coman-
dante da linha de fogo (CLF).

c. O CLF aciona e supervisiona a escola da peça, para se certificar de que
a instrução foi entendida e de que o máximo de eficiência está sendo obtido.

d. Deve haver rodízio de funções durante a instrução, de modo que cada
elemento da guarnição possa executar todas as tarefas atribuídas aos demais.
Além disso, o pessoal do pelotão, não-integrante das  guarnições das peças, deve
ser instruído para estar em condições de ser empregado na linha de fogo, se for
necessário.
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e. As figuras indicam a posição relativa dos homens que compõem as peças
e as setas indicam a frente a ser tomada por cada um.

4-9. FORMAÇÃO DA PEÇA

Para formar a peça, o CP dará um dos comandos a seguir:

a. “FORMAR GUARNIÇÃO!” (Fig 4-9)
A este comando, a guarnição procede da maneira que se segue.
(1) Desloca-se sem material, em passo acelerado, para o local indicado

pelo CP.
(2) Forma em uma só fileira, sem intervalos, com o apontador à direita.

À sua esquerda, devem permanecer os demais serventes e o motorista. A frente
do dispositivo estará voltada para a direção indicada pelo CP.

(3) À frente da guarnição, distanciado de três passos do C3, situa-se o
CP.

(4) Pronto o dispositivo, o CP deve dizer: “TAL PEÇA, GUARNIÇÃO
FORMADA!”, enquanto os componentes da peça permanecem na posição de
descansar.

Fig 4-9. Guarnição formada

b. “À RETAGUARDA (FRENTE) (Dirt) (Esqu) DA PEÇA, FORMAR GUAR-
NIÇÃO!”

A este comando, a guarnição desloca-se para a posição indicada e
procede da maneira que se segue:

(1) Forma em uma só fileira, sem intervalos, como o descrito na letra “a”
anterior.
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(2) Quando a posição indicada for "À RETAGUARDA DA PEÇA” (Fig 4-
10) ou"À FRENTE DA PEÇA" (Fig 4-11), o C3 coloca-se a três passos atrás da
placa-base, ou à frente do tubo e a tropa volta-se para a direção geral de tiro.

Fig 4-10. Guarnição formada à retaguarda da peça

Fig 4-11. Guarnição formada à frente da peça acionada

4-9
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(3) Quando a posição indicada for "À DIREITA DA PEÇA" (Fig 4-12) ou
"À ESQUERDA DA PEÇA"(Fig 4-13), o C3 coloca-se a um passo da roda, o CP
alinha-se com os serventes e a tropa volta-se para lateral.

OBSERVAÇÃO - tanto faz a peça estar acionada ou não.

Fig 4-12. Guarnição formada à Dirt da peça

Fig 4-13. Guarnição formada à Esqu da peça

4-9
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c. “À FRENTE (Rtgd) (Dirt) (Esqd) DA VIATURA, FORMAR GUARNI-
ÇÃO!”

A este comando,  a  guarnição  toma  os dispositivos das figuras 4-14,
4-15,4-16 e 4-17.

Fig 4-14. Guarnição formada à frente da Vtr (C3 alinhado com o centro da Vtr)

4-9
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Fig 4-15. Guarnição formada à retaguarda da viatura (C3 alinhado com o tubo)

Fig 4-16. Guarnição formada à Dirt da Vtr (Mot alinhado com a frente da Vtr)

4-9
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Fig 4-17. Guarnição formada à Esqu da Vtr (Mot alinhado com a frente da Vtr)

4-10. ENUMERAR OS POSTOS E ENUNCIAR  AS FUNÇÕES

O comando é “ENUMERAR POSTOS, ENUNCIAR FUNÇÕES!”.
- A este comando a guarnição procede da maneira que se segue.

a. A guarnição enumera os postos e enuncia as funções, na seguinte ordem:
- CP, SARGENTO CHEFE DE PEÇA!
- C1, CABO ATIRADOR (APONTADOR)!
- C2, SOLDADO AUXILIAR DE ATIRADOR (APONTADOR)!
- C3, SOLDADO MUNICIADOR!
- C4, SOLDADO MUNICIADOR! e
- MOTORISTA, SOLDADO MOTORISTA!

b. Cada elemento, sucessivamente, toma a posição de sentido  e levanta
energicamente o braço esquerdo distendido, com a mão fechada, enunciando, em
voz alta, seu posto e função, abaixando o braço e voltando, em seguida, à posição
de descansar.

4-11. GUARNECER A PEÇA

O comando é “GUARNECER!”.  É geral e pode ser dado quando a guarnição
estiver formada ou à vontade, durante os altos ou nas marchas. A  este comando,
a guarnição procede da maneira que se segue.

a. Todos os movimentos são executados em passo acelerado.

b. A guarnição executa o comando tomando seus postos, conforme
descrição nas figuras 4-18, 4-19 e 4-20.
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c. Depois que a peça estiver guarnecida, o CP deve dizer “TAL PEÇA,
GUARNECIDA!”, e a guarnição permanece na posição de descansar.

Fig 4-18. Peça guarnecida e em posição de marcha

Fig 4-19. Peça guarnecida, não-acionada

Fig 4-20. Peça guarnecida, acionada

4-11
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4-12. EMBARCAR

a. O comando é “PREPARAR PARA EMBARCAR! EMBARCAR!” ou
simplesmente “EMBARCAR!”. Se qualquer elemento da guarnição não for
embarcar, o comando deve indicar que tal servente permaneça em seu lugar.
Exemplo: “PREPARAR PARA EMBARCAR! MOTORISTA, PERMANEÇA EM
SEU LUGAR! EMBARCAR!”.

b. O comando “PREPARAR PARA EMBARCAR! EMBARCAR!” é obede-
cido como se segue.

(1) Ao comando de “PREPARAR PARA EMBARCAR!”, a guarnição se
desloca, em passo acelerado, para a posição mostrada na figura 4-18.

(2) Antes de embarcar, o CP deve verificar se o morteiro está corretamen-
te engatado, se o material está em seu lugar na viatura e se a tampa traseira desta
está fechada corretamente. Para tal, a seguinte seqüência deve ser observada:

(a) grampo de segurança do engate da viatura colocado;
(b) sistema de atrelamento montado e travado;
(c) braçadeira de transporte fechada na posição indicada no tubo para

transporte do morteiro;
(d) dispositivo de elevação aproximado travado;
(e) braço basculante na posição de transporte determinada pelo

indicador de elevação;
(f) mecanismo de nivelamento transversal travado; e
(g) braçadeira da placa-base fechada.

(3) Ao comando de “EMBARCAR!”, o pessoal embarca e senta nas
posições mostradas na figura 4-21.

(4) No embarque, cada elemento é auxiliado pelo servente situado
imediatamente à sua retaguarda (ou à sua frente), para que se tenha um
movimento rápido e sem acidentes.

c. Ao comando de “EMBARCAR!” (sem o comando preparatório), a
guarnição procede como foi determinado na letra “b" anterior, sem parar nas
posições indicadas na figura 4-18 e ocupando, diretamente, as posições indicadas
na figura 4-21.

4-12
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Fig 4-21. Peça em posição de marcha, guarnição embarcada

4-13. DESEMBARCAR

a. O comando é “PREPARAR PARA DESEMBARCAR! DESEMBARCAR!”
ou simplesmente “DESEMBARCAR!”.

b. Ao comando de “PREPARAR PARA DESEMBARCAR!", o pessoal
embarcado toma a posição de pé (se as características da Vtr permitirem), de
frente para Rtgd, para poder desembarcar prontamente. À voz de execução
“DESEMBARCAR!”, o pessoal desembarca e, em passo acelerado, toma o
dispositivo mostrado na figura 4-18.

c. Se o comando for simplesmente “DESEMBARCAR!”, a guarnição
desembarca conforme o prescrito na letra “b” anterior.
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ARTIGO IV

ACIONAMENTO DO MATERIAL

4-14. DEVERES DA GUARNIÇÃO NO TIRO

a. Chefe da Peça (CP)
(1) Antes do início das missões de tiro.

(a) Verificar a limpeza do tubo e o estado geral do morteiro.
(b) Verificar se os acessórios, as ferramentas e os sobressalentes

estão em ordem e completos.
(c) Executar a verificação e a eventual retificação da linha de visada

do aparelho de pontaria.
(d) Manter comunicação direta com o CLF.
(e) Acompanhar e verificar a pontaria da peça, anotando os valores

dos ângulos de referência.
(f) Executar as mudanças de pontaria e anotar os valores dos

ângulos.
(g) Supervisionar os trabalhos de organização da posição.
(h) Preparar a camuflagem de sua peça, de acordo com a orientação

do CLF.
(2) Durante as missões de tiro.

(a) Verificar a pontaria da peça e a preparação da munição.
(b) Anotar os dados de tiro recebidos do CLF, cotejar os que são de

sua competência e verificar os outros dados relativos à pontaria, observando se
os serventes executam as operações cuidadosa e rapidamente.

(c) Ao início de cada tiro e sempre que forem modificados os dados
de pontaria da peça, assegurar-se de que não existe nenhum obstáculo na direção
de tiro ordenada.

(d) Comandar “FOGO!”, quando a peça estiver pronta para atirar e de
acordo com as instruções do CLF.

(e) Controlar a cadência de tiro do morteiro.
(f) Cumprir as missões previstas na Ficha de Tiros Previstos, de

acordo com as instruções do CLF.
(g) Determinar o rodízio dos serventes, quando for necessário.
(h) Aprimorar, nas pausas de tiro, os trabalhos de camuflagem da

peça.
(i) Informar ao CLF, quando a peça estiver carregada.

(3) Depois da última missão de tiro.
(a) Informar ao CLF a situação da munição não-utilizada.
(b) Providenciar a limpeza e a manutenção do morteiro.

b. Atirador/apontador (C1)
(1) Auxiliar no deslocamento do morteiro para a posição de tiro.
(2) Após cotejar os comandos do CLF que lhe são pertinentes, registrar

as derivas.
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(3) Ajustar a direção de tiro, acionando o mecanismo de pontaria em
direção.

(4) Nivelar o morteiro, acionando o mecanismo de nivelamento transversal.
(5) Calar as bolhas dos níveis transversal e longitudinal.
(6) Orientar a pontaria inicial da peça, seguindo os comandos do CLF.
(7) Em conjunto com o C2, manter o tubo na alça 800'" durante a pontaria

inicial.
(8) Orientar o alinhamento das balizas.
(9) Verificar e retificar a pontaria.
(10) Participar ao CP quando a peça estiver pronta.
(11) Nas missões de tiro, após cada disparo, verificar se as bolhas

continuam caladas.
(12) Executar a manutenção do aparelho de pontaria.
(13) Substituir o CP, no seu impedimento.

c. Auxiliar do atirador/apontador (C2)
(1) Auxiliar no deslocamento do morteiro para a posição de tiro.
(2) Após cotejar os comandos do CLF que lhe são pertinentes, ajustar a

elevação do tubo, acionando o dispositivo de elevação aproximada e o dispositivo de
ajustagem fina de elevação, mantendo-a  na alça 800'", em conjunto com o C1,
durante a pontaria inicial,  e, na execução do tiro, colocando o tubo na alça
comandada.

(3) Carregar o morteiro.
(4) Disparar a peça, sob o comando do CP, acionando o cordel de disparo,

quando for realizado o tiro comandado (somente utilizado no caso de nega).
(5) Remover do interior do tubo os resíduos das cargas de projeção ou

outras substâncias estranhas.
(6) Retirar a munição, em caso de incidente de tiro.

d. Municiador (C3)
(1) Auxiliar no deslocamento do morteiro para a posição de tiro.
(2) Preparar o local destinado ao armazenamento da munição.
(3) Separar a munição por lote de fabricação.
(4) Após cotejar os comandos do CLF que lhes são pertinentes,  preparar

a munição que será utilizada na peça e entregá-la ao C2 para o disparo.
(5) Auxiliar o C2 na manutenção do tubo.
(6) Auxiliar o C2 na retirada da  munição, em caso de incidente de tiro.
(7) Recolher e destruir as cargas de projeção, sob a orientação do CLF.

e. Municiador (C4) - Auxiliar o C3 em todas as operações descritas na letra
“d” acima, devendo, em especial:

(1) regular as espoletas, mediante ordem do CLF; e.
(2) preparar a carga de projeção selecionada para o tiro.

f. Motorista (Mot)
(1) Executar a manutenção de sua viatura e qualquer outro trabalho prescrito

pelo CP.
(2) Camuflar a viatura e atuar na defesa aproximada imediata da guarnição.
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(3) Auxiliar o C4, quando seus deveres não exigirem que permaneça junto
à viatura.

(4) Atentar para disciplina de circulação na área de posição.

4-15. ENTRADA EM POSIÇÃO

a. O CLF indica a posição do morteiro e informa a DGT para os CP.

b. O CP recolhe o estojo portátil do equipamento e as duas balizas, desloca-
se para a posição exata onde o morteiro deve ser montado e coloca o estojo portátil
do equipamento de pontaria e as duas balizas de pontaria à esquerda da posição do
morteiro. Indica, então, a DGT, sinalizando-a, e dá o comando: “EM POSIÇÃO!”

OBSERVAÇÃO - A viatura deve ser estacionada o mais próximo possível
do local onde será instalado o morteiro, sem prejudicar, no entanto, os procedi-
mentos para o acionamento do material e a disciplina de circulação da posição.

c. Os procedimentos para a entrada do morteiro em posição são os
descritos a seguir:

(1) o C1 desengata o morteiro da viatura, com o auxílio do C2 (Fig 4-22);

Fig 4-22. Desengate do Mrt da viatura
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(2) o C4 empurra o pneu direito e o C3 empurra  o pneu esquerdo do trem
de rolamento (Fig 4-23);

Fig 4-23. Deslocamento do morteiro para a posição de tiro

(3) os quatro serventes deslocam o morteiro a braço, montado no trem
de rolamento, até a posição indicada pelo CP;

(4) o CP comanda o deslocamento do morteiro para a posição de tiro,
alinhando o tubo com a DGT e fazendo com que a placa-base toque o solo;

(5) o CP  marca a posição da placa-base, com uma ferramenta de sapa.
Depois, o morteiro é girado, fazendo charneira em torno do eixo vertical de seu
pneu esquerdo, e recuado cerca de dois metros de sua posição original;

(6) o C3 e o C4 preparam o terreno para receber e firmar ao solo as três
guias de ancoragem da placa-base. É cavado um burraco em forma de “Y”, com
cerca de 30 cm de profundidade em cada perna. Um das pernas do fosso deve
estar na direção da DGT;

OBSERVAÇÃO - Em situações de emergência, nas quais não haja
tempo suficiente para a preparação adequada do terreno, o tiro pode ser realizado
com a placa-base assentada diretamente sobre o solo. Nesse caso, a elevação
mínima do tubo deve ser de 60º (1067’’’), sendo esperado um erro em alcance de
cerca de   300 m para a carga máxima na execução do primeiro tiro. Esta variação
é decorrente da ancoragem da placa-base no terreno.

(7) o motorista estende uma lona à retaguarda e à direita da posição do
morteiro, enquanto o terreno está sendo preparado;

(8) quando o buraco em "Y" estiver pronto, o morteiro é trazido pelo C1,
C2 e C3, sob ordens do CP,  para a posição cavada e, após fazerem charneira
sobre o eixo vertical do pneu esquerdo, ajustam a placa-base no seu buraco. Antes
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de a placa-base tocar o solo, o C3 abre a braçadeira da placa-base, com o auxílio
do C2, gira a placa-base de 120º no sentido horário e  retira a braçadeira do seu
alojamento, colocando-a, em seguida, sobre a lona próxima à peça (Fig 4-24 e 4-25);

Fig 4-24. Ajustagem da placa-base

Fig 4-25. Abertura da braçadeira da placa-base.
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(9) o C1 e o C2 abrem a braçadeira de transporte, colocando as alavancas
de abertura no encaixe do suporte existente no trem de rolamento (Fig 4-26);

OBSERVAÇÃO - É essencial que as alavancas da braçadeira de
transporte estejam corretamente encaixadas nos suportes do trem de rolamento,
para que, durante a realização do tiro e eventuais correções de pontaria, as
alavancas não venham a restringir ou até impedir o deslocamento em direção do
tubo da arma.

Fig 4-26. Abertura da braçadeira de transporte

(10) depois da ancoragem da placa-base no terreno, o C1 retira o
equipamento de pontaria do estojo portátil e registra deriva zero e elevação de
800"', no aparelho de pontaria;

(11) o  C3 retira o sistema de atrelamento logo depois da ancoragem da
placa-base, colocando-o sobre a lona, ao lado da braçadeira da placa-base (Fig
4-27);

OBSERVAÇÃO - O sistema de travamento do olhal de atrelagem
está destravado quando a marcação existente na face do botão do ferrolho está
posicionada paralela ao eixo do tubo da arma. Para operar esse sistema, é
necessário que o mesmo seja puxado e girado no sentido horário (Fig 4-28 e 4-29).
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Fig 4-27 Retirada do sistema de atrelamento

Fig 4-28 Botão do ferrolho (posição travado)
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Fig 4-29 Botão do ferrolho (posição destravado)

(12) o C1, tendo já registrado a deriva zero e a elevação de 800"' no
equipamento de pontaria, coloca-o, agora, em seu encaixe no suporte do aparelho
de pontaria, verificando se a unidade ótica está corretamente assentada (Fig 4-30).

Fig 4-30. Colocação do aparelho de pontaria
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(13) o C1 destrava o mecanismo de nivelamento transversal e nivela o
morteiro anunciando: “PRONTO !” (Fig 4-31).

OBSERVAÇÃO - O mecanismo de nivelamento transversal está
destravado quando a marcação existente na face do puxador da trava está na
posição vertical. Para operar esse sistema, é necessário que o mecanismo seja
puxado e girado no sentido horário.

Fig 4-31. Nivelamento do morteiro

(14) depois dessa operação, o C1 realiza a pontaria inicial do morteiro em
direção conforme o Artigo V deste Cap, acionando o mecanismo de pontaria em
direção (MEPONDIR), e anunciando:  “PRONTO!” (Fig. 4-32).

(15) o C2 destrava o dispositivo de elevação aproximada (DELAP) e,
acionando-o, realiza a ajustagem da elevação aproximada do tubo, anunciando:
“PRONTO !”, (alça de aproximadamente 800"'). O C3 auxilia o C2 nessa operação,
empurrando o tubo para cima (Fig 4-33 e 4-34);

OBSERVAÇÃO - O sistema de travamento do dispositivo de elevação
aproximada está acionado quando o puxador está posicionado transversalmente
em relação ao eixo do trem de rolamento e encaixado na ranhura existente na
tampa desse dispositivo. Nesta posição, o volante fica travado. Para operar esse
sistema, é necessário puxá-lo e girá-lo para qualquer um dos lados.
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Fig 4-32. Acionamento do mecanismo de pontaria em direção (MEPONDIR)

Fig 4-33. Dispositivo de elevação aproximada, (DELAP) posição travado
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Fig 4-34. DELAP, posição destravado

(16) o C2, depois de concluída a ajustagem aproximada do tubo (alça
800"'), aciona o dispositivo de ajustagem fina de elevação (DAFEL), iniciando essa
ajustagem, sob a orientação do C1, até que este anuncie: “PRONTO !”. O C3
auxilia o C2 nessa operação, empurrando o tubo para cima (Fig 4-35);

4-15

Fig 4-35. Acionamento do dispositivo de ajustagem fina de elevação (DAFEL)
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OBSERVAÇÕES:
(a) Além da marca branca, indicada na posição central e que serve

de referência para a montagem da braçadeira de transporte, o tubo do morteiro
possui mais duas marcas que delimitam o campo de tiro vertical da arma (Fig 4-
36), a saber:

- marcação de cor amarela - maior elevação do tubo; e
- marcação de cor vermelha - menor elevação do tubo.

Fig  4.36. Marcação no tubo, limites do campo de tiro vertical
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(b) Considera-se, como referência para as limitações do campo de tiro
vertical, a face do colar do berço voltada para a boca do tubo.

(c) Durante a realização de uma série de tiros com a menor elevação
do tubo, existe uma tendência deste se deslocar em direção à retaguarda, por ação
das forças de recuo  no momento do tiro. Em conseqüência, o colar do berço se
aproxima da marcação limite (cor vermelha), próxima à boca do tubo. A ocorrência
deste fato exige uma CORREÇÃO IMEDIATA da posição do tubo em relação ao colar
do berço, pelo acionamento do  DAFEL.

(d) Durante a execução de uma série de tiros com munição PR com
cargas elevadas (maior carga 6), existe uma tendência de o tubo girar, com a
conseqüente rotação da GIBA (Fig 4-37). Este fato ocorre devido às forças
tangenciais que atuam sobre o raiamento do tubo durante o tiro com a munição PR.
Quando este deslocamento for verificado, deve ser realizada uma CORREÇÃO
IMEDIATA da posição do tubo-GIBA, por intermédio da rotação dos punhos de giro
fixados na GIBA (Fig 4-38).  Esse procedimento permite que os esforços axiais do
tiro, transmitidos pela rótula da culatra ao alvéolo da placa-base, sejam distribuidos
uniformemente (Fig 4-39).

Fig. 4-37. Tubo-GIBA, posição incorreta (deslocada)
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Fig. 4-38. Correção do deslocamento, por meio da rotação dos punhos de giro

Fig. 4-39. Tubo-GIBA, posição correta (corrigida)
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(17) o C1 orienta o C4 na colocação das balizas de referência, após a
determinação do azimute do tiro;

(18) concluídos os procedimentos acima descritos, o CP verifica se a
montagem do morteiro está correta e notifica ao sargento da seção  que seu
morteiro está instalado, anunciando o número da sua peça, por exemplo:
“NÚMERO TRÊS, PRONTO!”; e

(19) podem ser utilizados sacos de areia, para melhorar a preparação do
terreno onde a placa-base vai ser ancorada.

4-16. EXECUÇÃO DAS MISSÕES DE TIRO

a. Recebimento da missão de tiro (MT)
(1) O CLF, após receber a missão de tiro preparada pela C Tir, conforme

o Artigo V do Cap 5 deste manual, a retransmite às peças. Como medida de
segurança, todos os comandos devem ser cotejados pelas guarnições das peças
e confirmados pelo CLF com o comando de "CERTO!"

(2) Os seguintes componentes das peças devem cotejar os comandos
do CLF:

(a) peça que segue o comando e designação do tiro: CP
(b) correções especiais: C1
(c) granada e lote de Mun: C3
(d) carga: C4
(e) espoleta: C4
(f) peça(s) que atira(m): CP
(g) método de tiro: CP
(h) modo de desencadeamento: CP
(i) direção: C1
(j) distribuição: C1
(l) evento: C4, e
(m) elevação:C1

b. Preparação do morteiro para o tiro
(1) Após receber a missão de tiro, o C1registra os dados de tiro da luneta

e, com o auxílio dos C2, C3 e C4, aponta o morteiro em direção e elevação.
(2) Pontaria em direção.

O C1, após registar os dados de tiro no aparelho de pontaria, aciona
o mecanismo de pontaria em direção para, movendo o tubo, alinhar as balizas à
linha vertical do retículo da luneta de pontaria. Concomitantemente, aciona o
mecanismo de nivelamento transversal para calar a bolha. É importante que estes
trabalhos sejam realizados sem que o C1 coloque o peso de suas mão sobre o
tubo do morteiro. Terminando os dois procedimentos, anuncia: "NIVELADO!"

(3) Pontaria em elevação
O C1 registra no aparelho de pontaria a elevação comandada,

acionando o botão de comando da elevação. Então, o C2 aciona inicialmente o
dispositivo de elevação aproximada e, em seguida, o dispositivo de ajustagem fina
de elevação até que as bolhas do aparelho de pontaria estejam caladas.

(4) O C3, com o auxílio do C4, prepara a granada.
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(5) O C4 prepara  o tiro com a carga anunciada na missão de tiro. Se for
anunciada uma graduação de espoleta, o C4 também repete essa graduação e
regula a espoleta.

(6) Antes de entregar ao C2 o tiro preparado, o C3 verifica a munição para
certificar-se de que:

(a) a munição está completamente limpa de óleo, graxa, poeira e/ou
sujeira de qualquer espécie;

(b) as ferraduras correspondentes à carga comandada estão perfei-
tamente colocadas na granada; e

(c) a espoleta está com o evento corretamente registrado, quando for
o caso.

(7) O C2 verifica a alma do tubo para certificar-se de que ela está
completamente limpa e livre de óleo, água ou qualquer outra sujeira que possa
prejudicar o tiro. Se a alma do tubo estiver  molhada ou com excesso de óleo, isto
poderá  contribuir para uma combustão incompleta da carga de projeção, podendo
produzir um alcance inferior ao previsto.

(8) O C1 remove o aparelho de pontaria, tendo o cuidado de não alterar
a pontaria em direção do morteiro. O aparelho de pontaria deve ser removido
antes de cada tiro, até que a placa-base e toda a arma estejam estabilizadas.

(9) O C2 coloca o seletor de tiro na posição de tiro automático (A/F).
(10) O CP deve verificar, imediatamente antes do tiro, os dados registrados

na luneta, a inexistência de obstáculos na trajetória inicial da granada, as
condições de montagem e ancoragem do morteiro e a posição do seletor de tiro.
Se tudo estiver correto, comanda “PREPARAR!”

(11) É possível apontar o tubo transversalmente, de 150"' para a direita
ou para a esquerda, a partir da posição central, sem que se desloque o trem de
rolamento. Não obstante, é aconselhável, para obter maior precisão e segurança
do tiro, que se mova o trem de rolamento sempre que a correção de deriva
ultrapassar 75"'. Isso impede uma inclinação desnecessária e perigosa do tubo
e tende a fazer com que os esforços sobre o morteiro sejam mais bem distribuídos,
deixando-o mais estável.

(12) Quando se deseja um movimento do trem de rolamento, o C1
centraliza o cursor no suporte do mecanismo de pontaria em direção, faz a mira
com a luneta e comanda: “MUDAR SUPORTE!”

(13) À medida que se transporta o conjunto trem de rolamento/tubo-
canhão, o C2 mantém a luneta transversalmente nivelada o mais próximo possível,
procurando, constantemente, manter a linha vertical da luneta na vertical e/ou a
bolha do nível transversal centrada.

c. Execução do tiro
(1) O C3 entrega a munição preparada ao C2. Para isso, segura a granada

com as palmas das mãos voltadas para cima, estando, ambas,  perto de cada
extremidade da granada, e de modo que a espoleta fique, sempre, voltada para a
direção geral em que está apontando o tubo do morteiro.

(2) O C2 recebe a munição do C3 com a palma da mão direita voltada para
cima e a da esquerda para baixo, empunhando a granada em  área próxima ao
centro de gravidade da mesma. Em seguida, coloca-a dentro do tubo, guiando-a
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até a altura em que a munição fica centralizada no tubo e solta-a, baixando,
rapidamente, ambas as mãos, ao mesmo tempo em que se afasta da boca da
arma. Simultaneamente, gira o corpo para a esquerda e se curva, agachando-se
com as mãos estendidas em direção ao C3, para receber a munição seguinte.

OBSERVAÇÕES:
(a) no tiro automático, o C2 nunca deve soltar a granada no tubo

antes de o CP comandar “FOGO!”;
(b) no carregamento da munição convencional (Tir 120 AE CONVL e

Tir 120 AE CONVL B1), a granada deve ser introduzida até a altura das cintas
ranhuradas (cinta de turgência) (Fig 4-40);

Fig 4-40. Carregamento da munição Convl
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(c) no carregamento da munição pré-raiada (Tir 120 AE PR) ou pré-
raiada com propulsão adicional (Tir 120 AE PRPA), a granada deve ser introduzida
o mais centrada possível em relação ao tubo, fazendo coincidir as ranhuras
(cheios) existentes no seu corpo, com as raias do tubo. Deve ser verificado,
também, o correto posicionamento da cinta de vedação, antes e durante o
carregamento dessas munições, a fim de se evitar que ela  saia do seu alojamento,
podendo fazer com que a granada fique agarrada no tubo. (Fig 4-41 e 4-42)

Fig 4-41. Carregamento da munição PR e PRPA, detalhe da cinta de vedação
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Fig 4-42. Carregamento da munição PR e PRPA, detalhe do pré-raiamento da granada

(d) no caso de nega no disparo da munição, o C2, mediante
orientação do CP, fica responsável pela colocação do seletor de tiro na posição
de tiro comandado (C/F), seguindo os procedimentos descritos no ARTIGO VII
deste Capítulo; e

(e) no caso de grandes elevações do tubo, o C2 poderá utilizar do
auxílio de um banco ou cunhete de munição, como meio de fortuna, para facilitar
a colocação da granada no tubo. (Fig 4-43 e 4-44)
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Fig 4-43. Carregamento com o auxílio do banco (grandes elevações)

Fig 4-44. Carregamento da munição utilizando cunhetes de munição como
meio de fortuna (também para grandes elevações)
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d. Sinalização por gestos - ao dar as vozes de comando: “FOGO!” ou
“CESSAR FOGO!”, o CLF ou o CP podem usar tanto comando verbais como
visuais (Fig 4-45).

(1) “PREPARAR!” - ao dar ordem a uma peça para que fique pronta para
cumprir a missão de tiro, o gesto utilizado é: posição de sentido, com a mão
esquerda colada à coxa, esticar o braço direito e espalmar a mão em ângulo reto
em direção à peça desejada.

(2) “FOGO!” - o sinal para disparar é deixar cair bruscamente o braço
direito desde uma posição vertical até colar à coxa. Quando o CLF deseja disparar
um único morteiro por meio de gestos, primeiro ele aponta para o morteiro que deve
disparar com o seu braço esquerdo estendido e, depois, faz a sinalização descrita
anteriormente, com o braço direito.

(3) “CESSAR FOGO!” - o sinal utilizado para cessar fogo é fazer a mão
direita oscilar  várias vezes,  para cima e para baixo, entre a altura  do peito e a
testa, rente ao rosto com  o cotovelo dobrado e a palma da mão voltada para a
frente.

Fig 4-45. Sinalização por gestos
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4-17. SAÍDA DE POSIÇÃO

Para a saída de posição do morteiro, o  CP dá o comando: “ALTO! CESSAR
FOGO! MUDANÇA DE POSIÇÃO !”

A este comando, a guarnição procede da seguinte forma:

a. o C4 recolhe as balizas de pontaria;

b. o C1 remove a luneta e gradua a elevação em 1650”’ e a deriva em 0,
colocando, depois, a luneta no estojo portátil;

c. o C3 coloca o sistema de atrelamento na boca do tubo-canhão;

d. o C4 aciona o dispositivo de elevação aproximada e o C2 aciona o
dispositivo de ajustagem fina de elevação, deslocando o morteiro para a posição
de transporte. O C4 trava o dispositivo de elevação aproximada, ao término dessa
operação;

e. o C3 centra o cursor do mecanismo de pontaria em direção, tendo como
referência a marcação de cor vermelha existente na guia do cursor dianteiro. O
cursor está centrado quando a marcação está aparente e faceando o lado direito
(vista frontal do morteiro) da luva dianteira da guia. Posteriormente, posiciona a
trava do mecanismo de nivelamento transversal para a POSIÇÃO TRAVADO e,
acionando este mecanismo, nivela o berço em relação ao trem de rolamento.
Quando o berço estiver nivelado, a trava do mecanismo de nivelamento transversal
se encaixa no corpo do mecanismo (Fig 4-46);

Fig 4-46. Marcação na luva dianteira da guia do mecanismo de pontaria e direção
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f. em seguida, o C1 e o C2 fecham a braçadeira de transporte;

g. o C1, então, empunhando o olhal de atrelagem, coloca o morteiro na
posição horizontal;

h. o C2 coloca a braçadeira da placa-base no seu alojamento e, com o
auxílio do C4, gira a placa-base de 120O no sentido anti-horário, fechando
posteriormente a braçadeira.

OBSERVAÇÕES:
(1) no caso de a placa-base estar firmemente ancorada, o C3 e o C4

montam o dispositivo para extração da placa-base, que consiste de uma corrente
e um cabo de náilon;

(2) inicialmente, monta-se uma extremidade da corrente no ferrolho de
extração da placa-base e a outra, em um ressalto existente no olhal de atrelagem.
Em seguida, uma extremidade do cabo de náilon é amarrada no olhal de atrelagem
e a outra, no engate da viatura tratora; e

(3) o CP conduz o deslocamento da viatura, lentamente, até que a placa-
base seja desancorada do terreno. (Fig 4-47, 4-48 e 4-49)

Fig 4-47. Montagem da corrente de extração na placa-base
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Fig 4-48. Montagem da corrente de extração no olhal de atrelagem

Fig 4-49. Montagem do cabo de náilon no olhal de atrelagem
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i. o morteiro é deslocado para perto da viatura pelos serventes, engatando-
se a esta;

j. a guarnição deve recolher a munição, os cunhetes e todos os demais
equipamentos utilizados durante o tiro, sob a orientação do CLF ou do CP;

l. o CP recolhe as balizas de pontaria e a luneta, e as guarda na cabine da
viatura, em local apropriado. Finalmente, dá o comando “EMBARCAR!” e se
desloca para o cumprimento de outra missão; e

m. em tempo de paz, o buraco da placa-base deve ser cuidadosamente
fechado.

ARTIGO V

PONTARIA DA PEÇA

4-18. VERIFICAÇÃO E RETIFICAÇÃO DO APARELHO DE PONTARIA

a. O aparelho de pontaria pode ser desregulado durante o tiro, nos desloca-
mentos da Vtr ou quando ocorre uma queda acidental. O erro resultante pode ser
medido e corrigido por meio do uso do colimador. É fundamental que o aparelho de
pontaria seja testado periodicamente, para que seja garantida sua precisão.

b. O procedimento de verificação e retificação do aparelho de pontaria deve ser
realizado sempre:

(1) antes da realização de um exercício de tiro;
(2) antes de uma operação de combate; e
(3) quando ordenado pelo observador avançado (OA), especialmente depois

que uma correção de tiro falhar.

 c. Para a verificação e retificação da linha de visada do aparelho de
pontaria, utilizado no Mrt P 120 mm M2 raiado, deve ser seguido o procedimento
descrito no Anexo E.

4-19. PONTARIA INICIAL

a. Generalidades
(1) Fazer a pontaria inicial da bateria é apontar suas peças e, normalmen-

te, formar o feixe paralelo (normal).
(2) Referir é medir, comunicar e anotar a deriva para um ponto de

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

(3) Ao ocupar posição, o CLF não espera receber comandos para apontar
a bateria, caso não possua elementos para tal. Aponta-a numa direção arbitrária
tão próxima quanto possível do CZA, num lançamento múltiplo de 100"', e manda
referir.
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(4)  Direção de vigilância (DV) é a direção na qual é apontado o pelotão.
É definida, normalmente, pelo Centro do Pelotão (Cen Pel) e o PV. Seu valor é
expresso por um lançamento  (azimute de quadrícula) (Fig 4-50).

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

(6) Estação de orientação (EO)  é um ponto materializado no terreno, no
qual se estacionam os instrumentos para orientar as peças. É um ponto sobre a
DR e, como tal, deve ser convenientemente escolhido, normalmente, a cerca de
50 m à retaguarda do Centro de Posição. É designado no terreno pelo Cmt Pel ou
CLF.

(7) Ângulo de vigilância (AV) é o ângulo horizontal, medido no sentido
direto, da direção de vigilância para a direção de referência. Face aos GB em uso,
pode ser superior a 3200”’. É obtido por trabalho topográfico.

(8) Declinação de Deriva (DD) é o lançamento para o qual aponta a agulha
magnética do GB. Cada aparelho possui uma DD própria. O lançamento da agulha
magnética varia no tempo e no espaço.

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

Fig 4-50. DR, DV e AV
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(10) Ponto de referência (PR) é um ponto nítido e facilmente identificável
no terreno, em relação ao qual se pode indicar um alvo ou outro ponto. É, também,
o ponto onde se amarra a pontaria em direção. Neste caso, poderá ser um PR
afastado ou próximo. (Fig 4-51)

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

- Um ponto de referência afastado deve estar a uma distância
adequada (acima de 2000 m), de modo que os deslocamentos da peça, no campo
de tiro horizontal, praticamente não provoquem alteração angular. É usado no
caso de queda das balizas, mas tem  a desvantagem de se tornar invisível face
às condições atmosféricas adversas.

(11) Linha de visada é a linha que une a luneta da peça ao ponto de
pontaria ou ao ponto de referência.

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

Fig 4-51. Deriva
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b. Processos de pontaria inicial
A LF pode ser apontada inicialmente pelos meios adiante especificados.
(1) Um lançamento.
(2) Um ângulo de vigilância.
(3) Um ponto de pontaria e uma deriva.
(4) Uma aeronave, foguete ou tiro tempo alto.

c. Pontaria inicial pelo lançamento
O CLF é informado “LANÇAMENTO (TANTO)” e procede da forma que se

segue:
(1) estaciona o GB afastado de massas magnéticas e num lugar  que

possa servir de ponto de pontaria para todas as peças;
(2) registra no GB o ângulo DD  menos DV, adicionando 6400"’, se

necessário, e centra a agulha (movimento geral);
(3) aponta cada peça por pontaria recíproca;e
(4) manda referir.

d. Pontaria inicial pelo ângulo de vigilância (AV)
O CLF é informado “ÂNGULO DE VIGILÂNCIA (TANTO)” e procede da

forma que se segue:
(1) estaciona o GB sobre a Estação de Orientação (EO), identificando o

ponto afastado da DR (LR) e a direção geral de tiro;
(2) registra o AV no instrumento. Quando as peças dispõem de lunetas

de graduações contínuas, é mais prático alterar o AV de menos 3200"’ (somar,
quando não puder subtrair);

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

(4) aponta as peças por pontaria recíproca sobre o GB; e
(5) manda referir.

e. Pontaria inicial por um ponto de pontaria e uma deriva
O CLF é informado: “PONTO DE PONTARIA (TAL), DERIVA (TANTO)”.

O CLF procede da forma que se segue:
(1) estaciona o GB no CB ou sobre a direção CB-PP de modo que veja

o ponto de pontaria;
(2) registra no instrumento a deriva comandada;
(3) com o movimento geral, visa o ponto de pontaria, tornando assim a

linha 0-3200 do instrumento paralela à direção de tiro;
(4) aponta as peças por pontaria recíproca;e
(5) manda referir.

f. Pontaria inicial por meio de visada sobre aeronave, tiro tempo alto
ou foguete.

(1) Não é prescrito nenhum comando especial. O CLF poderá apontar a
linha de fogo em direção, visando com um instrumento uma aeronave (avião ou
VANT), um tiro de tempo alto ou foguete. A aeronave  deve voar no alinhamento
pelotão-alvo, quer à frente, quer à retaguarda do pelotão. O tiro de tempo bem como
o lançamento do foguete devem ser feitos sobre a zona de alvos.
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(2) O CLF instala o GB, coloca as graduações a zero e, no momento
conveniente, por meio do movimento geral, aponta em direção sobre a aeronave,
o tiro de tempo alto ou o foguete. Por meio do movimento particular, aponta as
peças por pontaria recíproca e manda referir.

g. Pontaria recíproca
(1) É a operação pela qual a linha 0-3200 de um instrumento e o eixo do

tubo de um morteiro são tornados paralelos ou pela qual um tubo é colocado
paralelo a outro.

(2) Na linha de fogo, com essa operação, aponta-se o pelotão por meio
de um GB e por meio de uma peça. Há situações em que o GB deve ser orientado
por meio de uma peça (Ex: verificação do feixe).

(3) Pontaria recíproca por meio do GB
(a) Uso do instrumento (Fig 4-52):
     - coloca-se a linha 0-3200 do GB na direção desejada, como o já

visto para a pontaria inicial;
- visa-se a luneta da peça pelo movimento particular;
- a leitura do instrumento, devidamente alterada de 3200''', quando

for o caso, é comandada para a peça; e
- o apontador registra esse valor na luneta e aponta sobre o GB.

O tubo fica paralelo à linha 0-3200 do GB.
(b) Graduação de lunetas

 As lunetas das peças, quanto à graduação, são dos tipos que se
seguem.

- De graduação contínua (de 0 a 6400"’): nesse caso, a deriva a
comandar é a recíproca da leitura feita para a peça, isto é, LEITURA + 3200"’. Se
o GB já tiver sido orientado com a alteração de 3200"’, a deriva a comandar é a
lida no aparelho.

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

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

(a) CLF (após indicar a direção geral de tiro - DGT): “PELOTÃO
ATENÇÃO - PONTO DE PONTARIA O GB".

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

ínterim, o C1 da 4ª peça já deve ter terminado sua pontaria.
(f) C1 da 4ª: “4ª PEÇA PRONTA”.
(g) CLF (visando outra vez a luneta da 4ª peça): “4ª PEÇA, 3-0-9-3”.

Esta nova visada é necessária, porque o C1 ao mover o tubo, tirou a luneta da
posição inicial, o que modifica a leitura do GB, em decorrência da pequena
distância.

(h) C1 da 4ª PEÇA: “4ª PEÇA 3-0-9-3, DOIS MILÉSIMOS”. Isso indica
que o C1 tem agora uma diferença de 2 (dois) milésimos para a deriva inicial; ele
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registra a nova deriva e reaponta a peça.
(i) CLF: faz a mesma verificação com as outras peças e torna a

verificar cada uma delas até não haver diferença entre duas derivas consecutivas
numa mesma peça ou que essa diferença seja 1'’’.

Fig 4-52. Pontaria recíproca

(5) Pontaria recíproca por meio de uma peça - Depois de apontado o tubo
da peça diretriz para a direção desejada, o C1 refere esta direção sobre a luneta
de cada uma das outras peças e anuncia as derivas. Cada C1 então registra a sua
deriva (mais ou menos 3200"’ nos materiais graduados de 0"’ a 6400"’) e aponta
a sua peça visando a luneta da peça diretriz. A operação é repetida até que as
derivas recíprocas sejam as mesmas.  O comando para o início desta operação
é “PONTARIA RECÍPROCA SOBRE (TAL) PEÇA” anunciado pelo CLF, trocando
depois as peças entre si os comandos do subparágrafo anterior.

(6) Orientação de um GB por meio de uma peça - Estando a peça
apontada, o CLF comanda “TAL PEÇA - PONTO DE REFERÊNCIA O GB -
REFERIR”. O C1 da peça visa o GB, sem mexer com o tubo e anuncia a deriva
registrada. O CLF, após o cotejo, registra esta deriva (mais ou menos 3200"’ nos
materiais graduados de 0"’ a 6400"’) no instrumento, e pelo movimento geral visa
a luneta da peça. A linha 0-3200 do GB fica, assim, paralela à direção do tubo.
Esse processo é empregado para se medir o lançamento da DV ou o ângulo de
vigilância.

h. Referência e inscrição da vigilância
(1) Uma vez apontada cada peça, o CLF determinará que a peça refira

sobre um ponto de referência, normalmente as balizas, e com uma deriva comum
(deriva de vigilância). O comando é: “TAL PEÇA ATENÇÃO - PONTO DE
REFERÊNCIA AS BALIZAS DERIVA (TANTO) REFERIR”. Sem mover o tubo, o
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C1 de cada peça registrará a deriva comandada na luneta panorâmica e colocará
as balizas de pontaria. A baliza mais afastada é colocada no mínimo a 100 m da
peça, devendo a outra ficar na metade da distância da mais afastada. O C1 orienta
o C4 a plantar as duas balizas de tal modo que visão pela luneta pareça ser de uma
única baliza e que o bordo esquerdo desta coincida com a linha transversal do
retículo do aparelho de pontaria (Fig 4-53). Após serem colocadas as balizas, o
C1 lê a deriva registrada na luneta e informa sua leitura para o CLF: “DERIVA DE
VIGILÂNCIA DE (TAL) PEÇA (TANTO)”.

Fig 4-53. Imagem alinhada para a pontaria do morteiro

(2) Se as balizas fossem plantadas bem  à frente das peças (deriva 3200),
o tubo obstruiria a linha de visada do aparelho de pontaria quando este fosse girado
cerca de 700'" para a esquerda. Assim sendo, a melhor deriva para que sejam colocadas
as balizas à frente do Mrt é de 2800"' e, se colocados à retaguarda, 700"' (Fig 4-54).
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Fig 4-54. Giro da luneta

(3) Com as balizas de pontaria colocadas em uma deriva de referência de
2800”’, a linha de mira ficará obstruída pelo tubo quando o morteiro for girado de
aproximadamente 1100”’ para a esquerda (Fig 4-54). Isto significará a ocorrência
de um “espaço-morto”, no extremo da frente esquerda da direção de tiro original.
Para que haja possibilidade de o morteiro disparar em qualquer direção (isto é, em
6400’’’), devem ser colocadas balizas de pontaria adicionais na parte posterior da
deriva de referência original ou deve ser usado um ponto de referência afastado.

(4) Os sinais convencionados utilizados para a colocação das balizas
são os constantes da figura 4-55.
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Fig 4-55. Sinalização por gestos

(5) Caso uma peça não possa colocar as balizas na deriva comum
comandada, devido ao relevo do solo, árvores ou outras condições, o CP determina
a deriva na qual a peça pode colocar as balizas e informa ao CLF. Essa deriva, por
conveniência, deve ser múltipla de 100 milésimos. O C1, após executar a
operação, informa: “DERIVA DE VIGILÂNCIA DE (TAL) PEÇA (TANTO) - DERIVA
(TANTO) PASSANDO POR (TAL) OBSTÁCULO". O CP determina, então, a
correção constante para a sua peça e aplica-a em todas as derivas comandadas
pelo CLF. Essa correção constante deve ser anotada pelo C1 em lugar conveni-
ente e fornecida ao CLF. Por exemplo: o pelotão foi apontado e mandado referir
sobre as balizas. Todas as peças, exceto a 2ª, puderam realizar isso. A 2ª peça
referiu então sobre as balizas na deriva 2600". A correção constante para a 2ª peça
foi de menos 200 (2600"’ - 2800"’). O CLF enviou um comando para a missão de
tiro, determinando Der 2912"’. Todas as peças do pelotão, exceto a 2ª, apontaram
na deriva comandada. A 2ª peça registrará deriva 2712"’ (2912"’ - 200"’).

(6) Existem lunetas que, além do tambor azimutal, possuem um prato
móvel. A escala do prato móvel poderá ser utilizada pelo apontador da peça que
não colocou a baliza na deriva comum comandada. Desta maneira, todas as
peças da bateria estarão com a mesma deriva de referência.
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i. Pontos de Pontaria Auxiliares
Assim que o pelotão tenha sido apontado e referido sobre as balizas, o

CLF deverá escolher um ponto de referência (distante ceca de 2 Km) para que
todas as peças nele refiram. Esta nova deriva será anotada para que as peças
continuem apontadas, caso seja impossível, momentaneamente, o emprego das
balizas. O CP, por iniciativa, deve, se houver tempo, mandar referir em outros
pontos de pontaria auxiliares, previnindo o caso do primeiro ponto não poder ser
visado (neblina, chuva ect)

j. Verificação da Pontaria e do Feixe
Depois de ter sido apontada a bateria e inscrita a vigilância, o CLF verifica

a pontaria, para assegurar-se de sua exatidão e do paralelismo entre as peças.
(1) Se houver tempo, o CLF poderá fazer a seguinte verificação: estaciona

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

EXEMPLO:
(a) Leitura do GB para as peças:

01................................. 0786"’
02................................. 0900"’
03................................. 1000"’
04................................. 2000"’

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

(c) Peça errada: 01
(d) Correção e comando: "01 ATIRA CORREÇÃO DE DERIVA

ESQUERDA 30".
(e) Caso mais de uma peça estivesse errada o Comando seria:

"PELOTÃO ATENÇÃO! CORREÇÕES DE DERIVA: " 1ª PEÇA (TANTO)" e assim
para as demais.

(2) Se o tempo não for suficiente para uma verificação completa, o
CLF deve fazer uma verificação rápida, fazendo as peças referirem num ponto
bastante afastado. As derivas de referência deverão diferir de poucos milésimos.
A diferença exata poderá ser calculada pela fórmula do milésimo.

(3) É obrigatório uma verificação, À VISTA, da DGT e do paralelismo.
(4) É sempre importante uma verificação do lançamento da DGT com uma

bússola.
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ARTIGO VI

TÉCNICAS E SITUAÇÕES QUE REQUEREM ATENÇÃO ESPECIAL

4-20. CORREÇÃO DOS DES ALINHAMENTOS DAS BALIZAS

a. Quando o C1 verifica que a linha vertical da luneta foi deslocada em
relação à linha formada pelas duas balizas, ele aponta a peça de modo que a baliza
de pontaria mais afastada apareça exatamente à meia distância entre a baliza
mais próxima e a linha vertical do retículo (Fig 4-56).

b.  Se o deslocamento for causado por mudança de direção do tubo, o C1
continua apontar como foi descito anteriormente.

c. Se o deslocamento for devido a qualquer outro motivo, tal como o giro
transversal do Mrt ou o deslocamento lateral da placa-base (produzido por
trepidações durante o tiro), o C1 deve participar ao CP e este, no primeiro intervalo,
ao CLF, pedindo permissão para realinhar as balizas.

d. Para o realinhamento das balizas, a peça é inicialmente apontada com
a baliza mais afastada à meia distância entre a mais próxima e a linha vertical do
retículo. A baliza mais afastada é então deslocada para ser alinhada com o retículo
vertical da luneta e a mais próxima é alinhada com a mais afastada e com a luneta
panorâmica.

Fig. 4-56. Visada do C1 na luneta panorâmica com as balizas nas posições
relativas, quando é feita a conservação da pontaria
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4-21. SUSPENSÃO DO TIRO

a. Cessar fogo - o comando de "CESSAR FOGO!" é, normalmente, dado
pelo CLF. No entanto, numa emergência, qualquer outra pessoa pode comandá-
lo, devendo, o tiro ser imediatamente suspenso. Se a peça estiver carregada, o
CP dá conhecimento ao CLF. Este homologa o comando repetindo-o: "TAL PEÇA
CARREGADA!". Se o "CESSAR FOGO!" foi comandado pela central de tiro, o tiro
prossegue ao comando de "ELEVAÇÃO (TANTO)!". Se o "CESSAR FOGO!" foi
comandado da área do pelotão, o CLF verifica as circustância que tenham
motivado. Quando as circustâncias forem corrigidas, o tiro igualmente prossegue
com o comando do CLF: "ELEVAÇÃO (TANTO)!"

b. Repousar - o comando "REPOUSAR!" dá por finda a missão de tiro. As
peças reapontam com os elementos da barragem normal ou outros que se
seguirem à ordem de "REPOUSAR!"

c. Fora do feixe - o comando "TAL PEÇA FORA DO FEIXE!"significa que a
peça deixará de atirar, continuando a registrar os comandos sem, no entanto,
executar a pontaria. Ao comando "TAL PEÇA NO FEIXE!", a peça volta a apontar
e reassume seu papel no pelotão, se o comando foi iniciativa do CLF. A central
de tiro deverá ter ciência da medida tomada.

d. Abrigar - ao comando "ABRIGAR!", os serventes interrompem o serviço
e vão para os seus abrigos; na falta destes, aproveitam a melhor proteção possível
do terreno.

e. Mudança de posição - ao comando "ALTO, MUDANÇA DE POSIÇÃO!",
a guarnição executa o estabelecido anteriormente para o comando de "CESSAR
FOGO!", descarrega o morteiro se estiver carregado; os municiadores recolhem
a munição.

4-22. TIRO  NOTURNO

a. Quando se dispara o morteiro durante a noite, a rapidez é sacrificada em
favor das restrições quanto ao ruído e ao uso de luzes. Geralmente, o procedimen-
to para manipular o morteiro à noite é o mesmo que se adota para as operações
diurnas, com exceção da iluminação do retículo da luneta de pontaria e das balizas
de pontaria.

b. A luz de instrumento (dispositivo de iluminação da luneta) ilumina o
retículo da luneta e torna visível a linha transversal vertical. A luz de mão (pequena
lanterna manual), dotada de um cordão flexível, é usada para iluminar as escalas
e as bolhas dos níveis de pontaria.

c. Sobre cada baliza de pontaria, é colocado um dispositivo especial de
iluminação, que proporciona ao C1 a visão necessária para que a pontaria seja
feita. Na baliza mais distante este dispositivo tem luzes verdes e na baliza mais
próxima, vermelhas. Em caso de desalinhamento de balizas, estas cores serão
importantes para possibiltar ao C1 realizar os procedimentos previstos no item 4.20.
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d. As balizas de pontaria são colocadas, durante a noite, de modo similar
ao procedimento empregado durante o dia. A baliza mais próxima deve ser
plantada com apenas meia seção, de forma a permitir que a mais distante seja
vista.

e. A baliza mais distante pode ser plantada a menos de 100 m, devido às
dificuldades para se conseguir avistá-la durante a noite. A baliza mais próxima
deverá ser plantada a meia distância entre a outra baliza e o morteiro.

f. O atirador deve utilizar-se de sinais convencionados de uso noturno
(lanternas escurecidas, dispositivos de iluminação etc.) para determinar o local de
fixação das balizas.

g. O morteiro é apontado em direção, colocando-se a transversal vertical do
goniômetro em relação correta às ranhuras verticais de luz fixa das balizas de
pontaria. O procedimento a ser seguido para apontar o morteiro é o mesmo
utilizado durante o dia.

ARTIGO VII

INCIDENTE DE TIRO

4-23. INTRODUÇÃO

A interrupção involuntária do tiro caracteriza um incidente do tiro. A fim de
recolocar o morteiro em ação, com mínima demora e máxima segurança, a guarnição
deve estar familiarizada, detalhadamente, com os procedimentos necessários para
sanar os incidentes de tiro.

4-24. PRINCIPAIS CAUSAS DE INCIDENTES DE TIRO

a. A falha de percussão causa incidentes de tiro (nega). Suas principais são
por:

(1) defeitos na granada devido principalmente a problemas de iniciação da
carga de projeção (cartucho carga-zero);

(2)  defeitos no percussor-percutor devido principalmente ao afloramento
insuficiente, acúmulo de sujeira, ou até a quebra do mesmo;

(3) acúmulo de barro, graxa ou sujeira tanto na munição quanto no interior
do tubo, restringindo/bloqueando a passagem da granada até a região da culatra;

(4)  defeito de fabricação na cauda da munição Convl ou tubo porta-carga
das munições PR e PRPA; e

(5) montagem da cinta de vedação da munição PR/PRPA  de modo
incorreto ou ter se deslocado do seu alojamento durante o carregamento da
munição no Mrt, restringindo/bloqueando a passagem da Gr até região da culatra.

b. Quando o incidente de tiro for resultado de uma “nega” no disparo do
morteiro, o CP deve comandar os procedimentos descritos no item a seguir.
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4-25. PROCEDIMENTOS NO INCIDENTE DE TIRO

a. Inicialmente, após a voz de comando “INCIDENTE DE TIRO!”, o CP
ordena que a guarnição se afaste da peça por, no mínimo, dois minutos e após
este intervalo, bate duas ou três vezes com a sola do coturno no tubo na região
próxima a culatra. Se o disparo ocorrer, o CP determina que a missão de tiro
prossiga normalmente.

b. No caso do procedimento anterior não produzir o disparo da granada, o
CP deve comandar as operações a seguir.

   (1) O C2 coloca o seletor de tiro na posição de tiro comandado (C/F)
e sob o comando de “FOGO!”, ordenado pelo CP, realiza dois disparos a comando,
denominados “golpes de segurança”. Este procedimento visa produzir um novo
impacto do percussor-percutor na cápsula de iniciação do cartucho carga-zero da
munição.

   (2) Caso a “nega” tenha sido causada por uma baixa energia de
percussão no tiro automático, agora a energia necessária para funcionar a cápsula
de iniciação do cartucho carga-zero, será fornecida pelos “golpes de segurança”.
Se o disparo ocorrer, o CP ordena que o seletor de tiro seja colocado na posição
de tiro automático (A/F) e que a missão de tiro prossiga normalmente.

c. Como último recurso para sanar o incidente de tiro, caso os procedimen-
tos descritos anteriormente não produzam o disparo da granada, o CP deve
ordenar a retirada da munição. Inicialmente, deve verificar a temperatura do tubo
e, se o mesmo estiver muito quente, deve aguardar, no mínimo, mais cinco
minutos até que o mesmo reduza a sua temperatura e permita o manuseio do
saca-granada. Em casos excepcionais, o tubo pode ser resfriado jogando-se água
na sua superfície externa, a fim de reduzir rapidamente sua temperatura. Em
seguida, determina que seja reduzida a elevação do morteiro, a fim de facilitar a
retirada da granada. Abaixo estão descritos as operações para utilização do saca-
granadas:

(1) após a ordem do CP “RETIRAR A MUNIÇÃO!”, o C2 coloca o seletor
de tiro na posição de segurança (S) e o C4 pega o saca-granada;

(2) C3 e o C4 introduzem o saca-granada na boca do tubo, soltando a
corda rapidamente, até que o mesmo encaixe suas garras no entalhe existente
na ogiva da munição. O impacto do saca-granada na munição produz um som
metálico, o que indica que o mesmo está apoiado sobre a granada;

(3) o C3 e C4 puxam as cordas lentamente até que o C2 esteja em
condições de segurar firmemente a munição falhada (Fig 4-57 e 4-58);

ADVERTÊNCIA - As cordas do saca-granada não devem, nunca,
serem enroladas nas mãos dos serventes que executam essa operação. O
procedimento correto para segurar a corda consiste em utilizar uma das mãos,
puxando o saca-granada para a frente do morteiro, enquanto a outra segura
levemente o restante da corda que não estiver sendo utilizada. Esse movimento
desloca a munição em direção à boca do tubo, garantindo, também, a segurança
da guarnição envolvida nessa operação.
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Fig 4-57. Posição dos serventes durante a retirada da munição falhada

Fig 4-58. Retirada da munição falhada do interior do tubo
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(4) o C3 e o C4 retiram o saca-granada, abrindo as travas encaixadas na
ogiva da granada; e

(5) em seguida, o CP deve inspecionar a munição e o acionamento,
procurando identificar alguma alteração que possa ter causado a falha no tiro (ver
item 4-24). O C4 recolhe o saca-granada e coloca-o novamente sobre a lona
localizada em área próxima ao morteiro (Fig 4-59).

Fig 4-59. Retirada do saca-granada

4-26 FALHAS MECÂNICAS

Quando o incidente de tiro resultar de um problema mecânico, verificado
após o disparo do morteiro e a conseqüente saída da granada do tubo, o CP deve
avaliar a viabilidade ou não da recuperação do morteiro para que se possa
continuar a missão de tiro. Se o reparo poder ser realizado rapidamente este
deverá ser executado; caso contrário,  deverá  ser participado ao CLF que o
morteiro está “TAL PEÇA FORA DE AÇÃO!” ou "TAL PEÇA FORA DO FEIXE!".
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ARTIGO VIII

MEDIDAS DE SEGURANÇA

4-27. MEDIDAS DE SEGURANÇA

Para que as operações do morteiro sejam realizadas com segurança,
devem ser executadas, sempre, as seguintes medidas de segurança:

a. limpar o tubo antes da realização do tiro, verificando a existência de
alguma alteração que possa comprometer a realização do tiro;

b. verificar a instalação da peça nos primeiros tiros, até que se tenha
certeza que o morteiro está adequadamente ancorado;

c. como o sopro de boca é considerável, deve-se retirar a mão,
rapidamente, e baixar a cabeça um pouco para o lado e abaixo da boca do tubo,
logo após a introdução da granada. Para proteger os ouvidos, deve-se usar protetor
de ruídos, algodão ou qualquer outro meio de fortuna adequado;

d. durante a realização dos tiros, nenhum servente deve permanecer na
direção dos orifícios de escape de gases da válvula de segurança. A eventual
existência de vazamento de gases pela válvula pode produzir ferimentos no
servente postado na sua vizinhança; e

e. antes do tiro, o CP deve certificar-se de que a trajetória da granada não
será interceptada por nenhum obstáculo (galhos de árvores  e outros) que possa
causar o arrebentamento prematuro da granada. O setor do terreno previsto para
enquadrar as trajetórias extremas deve ser limpo e desembaraçado.
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CAPÍTULO 5

O TRABALHO  GERAL DA CENTRAL DE TIRO, DIREÇÃO DE TIRO E
TOPOGRAFIA

ARTIGO I

CONTROLE DO TIRO

5-1. GENERALIDADES

a. O fogo do morteiro pesado
(1)   A característica mais notável do morteiro pesado 120 mm é a

capacidade de atirar de posições desenfiadas e o volume de fogo que pode
desencadear em 3600.

(2) Não é possível obter densidade de impactos com um morteiro, pois
cada tiro é afetado pelas condições atmosféricas e também pelas características
de fabricação da arma.  Devido a esse fato, as granadas atiradas com os mesmos
dados de tiro não caem no mesmo lugar, mas cobrem uma grande área com
estilhaços. Quanto maior for o número de granadas que atinjam a área, maior será
a densidade de estilhaços e maior o número de baixas no inimigo.

(3) Os alvos para o pelotão de morteiros podem ser localizados e
identificados por observadores do próprio pelotão, das companhias apoiadas, da
artilharia ou do escalão superior, além de observadores aéreos e pela análise de
fotografias e da atividade do inimigo.

b. Princípios básicos

O tiro do Morteiro Pesado 120 mm M2 raiado é baseado nos seguintes
princípios.

(1) Tiro observado - o OA observa os impactos e transmite as correções
de tiro com base na linha observador-alvo.

(2) Central de Tiro - a C Tir recebe as correções do OA e as converte para
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a linha morteiro-alvo, o que caracterizará o comando para o tiro seguinte, que é
enviado diretamente para o pelotão ou seção. Essa mensagem contém os dados
dos morteiros que seguem o comando para o tipo de granada, a deriva, os
morteiros que atiram, a espécie de tiro, a  carga e a alça (Fig 5-1).

(3) Pelotão/Seção de Morteiro - o CLF retransmite às seções/peças os
comandos recebidos da C Tir e estas os executam.

Fig 5-1. Controle do Tiro

5-2. CENTRAL DE TIRO

a. A C Tir transforma as informações sobre os alvos, as missões de tiro e
os pedidos de fogo em comandos de tiro apropriados e os envia à LF. Opera com
prancheta de tiro ou com computador de tiro.

b. A adoção de uma técnica padronizada,com eficiente divisão de deveres,
dá ao trabalho precisão e rapidez.

5-1/5-2
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5-3. DEVERES DO PESSOAL DA CENTRAL DE  TIRO

a. Comandante de pelotão
(1) Planejar, coordenar e supervisionar as atividades da central de tiro.
(2) Manter-se informado sobre a situação tática e sobre os planos de

operações das tropas apoiadas.
(3) Quando um alvo é identificado, examinar sua posição em relação às

linhas avançadas das tropas apoiadas e, por intermédio de informações sobre a
natureza do alvo, da disponibilidade de munição e do plano de apoio de fogos do
batalhão, decidir se cumpre ou não a missão de tiro.

(4) Emitir a Ordem de Tiro.

b. Adjunto de pelotão
(1) Substituir o Cmt Pel Mrt P, eventualmente.
(2) Fiscalizar e controlar os integrantes do Pel nas posições de tiro.

c. Sargento chefe de central de tiro
(1) Instalar a C Tir no local determinado pelo Cmt Pel.
(2) Instruir, coordenar e conduzir os trabalhos da C Tir.
(3) Anotar todas as Msg trocadas com os OA e com a LF.
(4) Preparar e enviar a Msg resposta ao Obs.

d. Cabo calculador
(1) Preparar a prancheta de tiro ou operar o computador de tiro.
(2) Determinar os elementos de tiro.
(3) Trabalhar com a tabela de tiro, transformando os dados recebidos do

sargento chefe de central de tiro em comandos de tiro.
(4) O Calc deve ser preparado para fazer os seguintes cálculos:

(a) comandos de tiro ( ficha de dados de tiro com base na ordem do
Cmt Pel, dos dados do Adj Pel e das correções observadas);

(b) dados de relocação;
(c) regulação; e
(d) correções do feixe.

e. Cabo auxiliar de telemetria
(1) Operar o goniômetro bússola.
(2) Apoiar os trabalhos da C Tir, dividindo missões como Calc, assumindo

o trabalho com a TNT e executando os cálculos relativos à Elv.

f. Soldado operador de central telefônica -  Estabelecer e manter ligação
constante entre a C Tir, o PO (ou OA) e a LF.

g. Sargento Comandante da 2º Seç - Quando o Pel estiver atuando
centralizado e não houver posições de troca a preparar, deve auxiliar o Ch C Tir
e o Calc.

5-3
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ARTIGO II

PRANCHETAS DE TIRO

5-4. FINALIDADE

A prancheta de tiro é utilizada para determinar os elementos ditos de
prancheta (alcance, deriva e desnível) que são transformados em comandos de tiro
para apontar as peças.  A precisão da prancheta de tiro deve ser verificada, pelo
tiro, na primeira oportunidade, respeitadas as condições de segurança.

A C Tir usa a prancheta de tiro para realizar as seguintes ações.

a. Locar as posições de tiro do pelotão.

b. Locar a posição do ponto de vigilância (PV) e os pontos de referência em
relação ao pelotão.

c. Locar alvos identificados por observadores, por coordenadas da carta ou
fotocarta, meios eletrônicos de busca de alvos ou outras fontes.

d. Locar as correções do observador, durante uma ajustagem, e determinar
a deriva e o alcance para cada tiro a ser disparado.

e. Relocar alvos usando os dados de relocação, quando a missão de tiro for
completada.

f. Determinar dados de tiro individuais, para cada morteiro bater um alvo de
forma especial, quando for o caso.

g. Locar a posição das tropas amigas em primeiro escalão.

h. Locar a posição de observadores, quando conhecida.

5-5. DOCUMENTOS UTILIZADOS

A prancheta de tiro pode ser construída numa folha de papel quadriculado,
carta topográfica ou fotocarta.

a. Papel quadriculado - é uma folha de papel ou plástico (acetato), com
linhas horizontais e verticais espaçadas de 4 cm, chamadas quadrículas. As
coordenadas de todos os pontos locados no papel quadriculado podem ser
determinadas tanto com o emprego de carta topográfica quanto pelo tiro. O papel
quadriculado é numerado, para corresponder à área da carta da Z Aç. O Cmt Pel
assinala o canto de quadrícula e a direção do eixo maior (N-S ou L-O). A escala
que determina a melhor relação entre precisão e conveniência é a de 1/25.000.
(cada quadrícula tem lados de 1000m).

b. Carta topográfica - é uma representação gráfica baseada em cuidadoso
levantamento do terreno, completada com detalhes obtidos pela fotogrametria.
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Tais cartas fornecem controles horizontais e verticais, bem como direções,
podendo ser utilizadas como base no levantamento topográfico para o tiro. Se a
carta não se basear em levantamentos precisos e adequados, será utilizada
somente na obtenção de localizações aproximadas e no controle vertical, a fim de
suplementar a prancheta de tiro no papel quadriculado. As cartas topográficas
empregadas normalmente são as de escala de 1/25000.

c. Fotocarta - é a reprodução de uma fotografia aérea ou mosaico, na qual
foram impressas linhas de quadriculado, dados marginais e nomes de regiões.
Nos mosaicos, comumente, se incluem erros, em face da inclinação da câmera,
da distorção devida ao relevo e da reunião deficiente das fotos. Normalmente,
somente por estimativa, pode-se estabelecer controle vertical. A determinação da
escala de controle vertical das fotocartas está contida no manual C 21-26 -
LEITURAS DE CARTAS E FOTOGRAFIAS AÉREAS.

5-6. TIPOS DE PRANCHETA

a. O tipo de prancheta é definido pela precisão alcançada no levantamento
topográfico. Caberá ao Cmt Pel a responsabilidade de verificar a precisão dos
dados topográficos  e  o tipo de prancheta obtido.

b. As pranchetas de tiro podem ser classificadas em:
(1) prancheta de tiro precisa (PTP);
(2) prancheta de tiro sumária (PTS); e
(3) prancheta de tiro de emergência (PTE).

c. O tempo gasto na preparação das pranchetas é estipulado em função dos
trabalhos topográficos e exige, ainda, cerca de 30 minutos para a confecção da
prancheta propriamente dita. Fatores como terreno, material, pessoal, inimigo,
condições meteorológicas e outros  influem no tempo para a confecção das
pranchetas.

5-7. PRANCHETA DE TIRO PRECISA

A  PTP é uma prancheta na qual as localizações de todos os pontos notáveis
(linha de fogo, alvos auxiliares, postos de observação e pontos de controle de
fotografias) são determinadas pelo levantamento topográfico realizado por siste-
ma de posicionamento automatizado (GPS, PADS, MAPS etc.), inspeção na
carta (1:25000 ou maior), processos clássicos (caminhamento, triangulação e
interseção) ou por  combinação destes, admitindo-se as seguintes tolerâncias
máximas (precisão): menor ou igual a 20m de erro circular, no posicionamento;
menor ou igual a 2”’, na direção; e menor ou igual a 10m, na altura.

5-8. PRANCHETA DE TIRO SUMÁRIA

a. É assim considerada quando o levantamento topográfico não está dentro
da precisão prescrita para a PTP, conforme contido no item anterior.
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b. Tal prancheta serve apenas como expediente temporário, em  face das
limitações de tempo para a abertura de fogo. Tão logo as operações de
levantamento se completem, ou adquiram precisão aceitável, obtém-se a PTP,
que passará, então, a ser utilizada. Os detalhes da passagem da PTS para a PTP
podem ser encontrados no manual C 6-40 TÉCNICA DE TIRO DE ARTILHARIA DE
CAMPANHA - VOLUME II.

5-9. PRANCHETA DE TIRO DE EMERGÊNCIA

É a prancheta organizada pelo pelotão, para o caso de situação de grande
movimento e ausência de cartas, de equipamentos de posicionamento
automatizados e de outros equipamentos topográficos. A linha de tiro (LT) é
levantada pelo tiro, partindo-se de dados aproximados, com a peça apontada, na
medida do possível, para o centro da Z Aç. Esta prancheta constitui-se em mais
uma maneira prática de um Pel solucionar, por períodos limitados, as necessida-
des imediatas ou inopinadas de apoio de fogo.

ARTIGO III

LOCAÇÃO DE PONTOS

5-10. EQUIPAMENTO DE LOCAÇÃO

A construção e o uso de uma prancheta de tiro requerem a utilização de
equipamento especial. A precisão com ele obtida depende tanto do cuidado do
operador, como da precisão do equipamento.

a. Lapiseira 0,5 mm - Usada para numerar, inscrever as indicações de
pontos e para traçar todas as linhas na prancheta de tiro.

b. Transferidor de derivas e alcances (TDA) - é um instrumento
destinado a medir distâncias e ângulos. Possui três ou mais escalas em
milésimos, representando segmentos de 500''' de um transferidor (Fig 5-2). É
graduado de cinco em cinco milésimos, com numeração a cada 50''' e uma linha
a cada 100'''. Sempre que possível, deve-se utilizar a escala mais afastada do
vértice, para melhor precisão nas leituras. Em cada borda do TDA, existe uma
escala de alcances graduada em metros. Existe, também, um TDA com setor
angular de 1000''', mais apropriado para uso no tiro em 6400'''.

5-8/5-10
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Fig 5-2. Transferidor de derivas e alcances M2 (500''')

c. Transferidor de locação (T Loc) - é um instrumento que permite, por
artifício gráfico, converter a localização de alvos e as correções feitas pelo
observador em relação à  LO, em localização de alvos e  correções com relação
à LF-alvo (Fig 5-3). É um  gráfico impresso em papel calco, constituído, essencial-
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mente, de:
(1) uma coroa externa, graduada no sentido anti-horário, de 0 a 6400''',

dividida em dezenas de milésimos e com as centenas numeradas;
(2) um  quadriculado interior hectométrico,  na escala da prancheta. A

origem do quadriculado é o centro que coincide com a interseção das linhas 0-32
e 16-48, marcadas, respectivamente, com ALO-ENC e DR-ES para indicar o
sentido das correções em alcance e direção, enviadas pelo observador; e

(3) uma seta no sentido ENC-ALO, representando na prancheta a direção da LO.

Fig 5-3. Transferidor de locação

d. Alfinetes - São curtos e utilizados para marcar posições da LF, radar e
observatórios. Nunca devem ser utilizados na parte referente à área de alvos de
uma prancheta de tiro.

e.  Agulhas - São compridas e bem finas, sendo utilizadas na locação de
pontos e marcação dos alvos. Não devem ser utilizadas em outro tipo de locação.

f. Régua de escala - É utilizada para medir distância, locação e determi-
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nação de coordenadas para pontos notáveis, tais como LF, posição de radar
(P Rdr), PObs e alvos auxiliares (AA), que devem ser locados com muita precisão.
Normalmente, é graduada em metros, em diversas escalas. A régua de escala é
o instrumento mais preciso para medida de distância na C Tir, devendo ser usada
como padrão de precisão relativo aos demais instrumentos medidores   de
distâncias.

g. Esquadro de locação - é um esquadro graduado em escala, utilizado
para a locação e a determinação de coordenadas de alvos e outros pontos. É
graduado em metros, nas escalas de 1/25000 e 1/50000.

h. Transferidor - é um instrumento de medida de ângulos, graduado de 10
em 10 milésimos, e apresenta as centenas de milésimos numeradas em ambos
os sentidos. Sendo o instrumento mais preciso para medida de ângulo na C Tir,
é o elemento padrão em relação aos demais.

5-11. INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO

O equipamento deve ser verificado,  sempre, antes de sua utilização.

a. Transferidor de derivas e alcances (TDA)
(1) A graduação de alcance deve ser verificada com uma régua de escala.
(2) A graduação em milésimos deve ser verificada com um transferidor

grande. O erro não deve passar de dois milésimos.

b. Esquadro de locação - verificar as graduações, com a régua de escala.

5-12. REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS PONTOS

a. São símbolos usados para marcar as localizações da LF, radar, P Obs,
AA e concentrações (alvos). A representação gráfica do ponto é construída
iniciando-se a, aproximadamente, 50 metros da agulha de locação e terminando
a 150 metros dela (Esc 1/25.000). Quando há possibilidade de confusão com o
quadriculado da prancheta ou se coincide com este, as representações  devem
ser traçadas em ângulo de 45º com a direção do quadriculado (Fig 5-4).

b. A identificação dos pontos segue o modelo do canto superior esquerdo
da Fig 5-4. Quando a informação do quadrante não couber ao ponto locado ou não
for conhecida, este fica em branco.

EXEMPLO: em pontos levantados topograficamente, como a LF, somen-
te os 1º e 3º quadrantes são preechidos.

c. As representações gráficas dos pontos, relativas a alvos, são traçadas
em preto. Quando forem localizadas  pela restituição de fotografias aéreas,  a
representação será em azul. Quando forem localizadas pela ajustagem do tiro
(alvos relocados), elas serão em vermelho.
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Fig 5-4. Representação gráfica dos pontos

5-13. PREPARO DA PRANCHETA E DO EQUIPAMENTO

O preparo da prancheta e do equipamento compreende as seguintes
operações.

a. Numeração de meridianos e paralelos do papel quadriculado -
Deve ser feita de modo a permitir a utilização do TDA e a marcação dos índices,
nas melhores condições possíveis. Normalmente, refere-se à numeração com o
canto de quadrícula inferior esquerdo ou SW, em função das coordenadas dos
pontos (PV, Pel). Poderá também ser indicado o uso do papel quadriculado em
função do lançamento da direção de tiro.

EXEMPLO: canto inferior esquerdo ou SW 42-74, eixo maior da prancheta
(papel) no sentido E-W.

b. Locação dos pelotões, alvos auxiliares e observatórios - São
locados por seus centros, de acordo com as normas de indicação de pontos.
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c. Traçado da extensão de vigilância
(1) Depois que o pelotão estiver apontado, a deriva de vigilância (Der Vig)

é enviada à C Tir. Ela indica a deriva correspondente ao lançamento da direção de
tiro para a qual, inicialmente, o pelotão fica  apontado. Essa direção de lançamento
poderá ser a LT ou um lançamento arbitrário para um centro da zona ação (CZA).
Em ambos os casos, tal lançamento corresponderá, na peça, à deriva de
vigilância, isto é, à deriva com que se referiu a pontaria nas balizas (normalmente
de 2800"', para o Mrt 120 mm).

(2) Para permitir a leitura de derivas, traça-se, na prancheta, um índice
denominado  “EXTENSÃO DE VIGILÂNCIA”, que é utilizada na medida de derivas
até que se proceda a uma regulação, quando, então, é apagada e substituída pelo
“ÍNDICE DE DERIVA”. A extensão de vigilância é traçada de leve e em preto, com
a indicação do pelotão na extremidade do traço (Fig 5-5).

(3) É traçado da forma que se segue:
(a) coloca-se o vértice do TDA na locação do Pel;
(b) encosta-se o bordo do TDA na agulha que indique a direção de

lançamento para a qual foi apontado o pelotão (direção inicial de tiro). Essa
direção, normalmente, é balizada pela linha Pel-PV ou Pel-CZA;

(c) a partir do arco da escala de milésimos mais afastada do vértice,
e para dentro, dá-se um traço de 2cm ou 500m na escala do TDA (1/25 000) com
lapiseira 0,5mm; e

(d) prolonga-se o traço de igual comprimento de modo a ficar além do
arco (escala de leitura).

Fig 5-5. Traçado da extensão de vigilância

d. Locação de pontos com transferidor de locação
(1)  Colocação do T Loc - O centro do T Loc é colocado em qualquer ponto

da área de alvos (de preferência na região central da área de alvos), PV (CZA) ou
canto de quadrícula. Sendo centrado em um ponto que não o alvo, é necessário
que este fique sob o T Loc. Caso as correções subseqüentes caiam fora do T Loc,
é necessário escolher nova posição onde centrá-lo e reorientá-lo, como inicial-
mente.

(2) Orientação do T Loc - O operador de prancheta constrói um índice de
modo a indicar o Norte (lançamento zero) em relação a um determinado ponto
onde será centrado o T Loc. Isso é feito colocando-se o T Loc no ponto e girando-
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o até que a graduação zero fique para o N da prancheta e o quadriculado de ambos
se tornem paralelos. Em seguida, traça-se diante da graduação zero um índice de
2cm de comprimento, de modo que 0,5cm fique coberto pela coroa graduada. Este
índice é marcado com um N. Ao receber o lançamento observador-alvo, gira-se o
T Loc de modo que a graduação correspondente ao lançamento fique diante do
índice N. Com isso, o T Loc fica orientado, isto é, a linha 0-32 (Seta) e todas as
suas paralelas ficam com o lançamento da LO. Fixa -se, então, o T Loc com uma
segunda agulha ou fita adesiva .

(3) Locação de pontos - Estando o T Loc orientado, para se locar um ponto
por transporte de um outro conhecido, assim se procede: partindo do ponto
conhecido, move-se a agulha ao longo da direção Dirt (Esqu) ou de uma paralela
e, após, na direção Alo (Enc) ou de uma sua paralela. A agulha de locação está
então na posição do alvo em relação ao observador (LO). A locação de correções
é feita do mesmo modo, porém, a partir da posição anterior da agulha que
representa o último tiro dado.

e. Preparo do TDA - para  permitir a leitura direta de derivas, o TDA é
preparado como mostra a Fig. 5-6. Ambas as bordas do TDA representam a Der
Vig (deriva com que se referiu nas balizas).

(1) As derivas são marcadas com canetas azul e vermelha para
retroprojetor,  ou lápis dermatográfico, em centenas de milésimos (28, 29, 30, 31,
00; 27, 26, 25, 24, 23) de modo que aumentem da borda esquerda para a direita,
e decresçam da borda direita para a esquerda (na borda direita, inicia-se também
com 28). Da deriva 3200 em diante, as derivas passam a ser representadas por
00 (3200’’’), 01 (3300’’’) etc, tendo em vista a utilização das lunetas descontínuas
(0-3200’’’).

(2) Os aumentos e decréscimos de deriva devem ser marcados em cores
diferentes: aumentos em relação à Der Vig (borda esquerda, Der Vig), em
vermelho; e decréscimos em relação à Der Vig (borda direita, Der Vig), em azul.

(3) Por exemplo, se as bordas do TDA representam a Der Vig de 2800’’’,
as derivas maiores registradas em vermelho a partir da borda esquerda (inclusive)
são 28, 29, 30, 31, 32. As derivas menores registradas em azul a partir da borda
direita (exclusive) são 27, 26, 25, 24 e 23.

(4) Convém inscrever a letra A , na cor apropriada, em cada borda para
auxiliar a leitura de derivas e evitar enganos.

(5) Quando a borda do TDA vermelha estiver na agulha indicativa do alvo,
a deriva será lida na escala vermelha. Idem para a escala azul.
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GRADUAÇÃO EM AZUL
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Fig 5-6. Preparo do TDA (Deriva de vigilância: 2800’’’)

f. Traçado do índice de deriva
(1) O índice de deriva consiste em um segmento de reta similar à

extensão de vigilância e que a substitui após uma regulação.
(2) Para traçar o índice de deriva, procede-se da seguinte forma.

(a) Apaga-se a extensão de vigilância.
(b) Coloca-se o vértice do TDA na locação do pelotão.
(c) Coloca-se a agulha no P V.
(d) Encosta-se, na agulha, o bordo conveniente do TDA e de acordo

com o índice de deriva.
(e) Traça-se, então, uma reta de 4cm (2cm para dentro e 2cm para

fora, em relação ao arco do TDA), na marca do índice de deriva.
(f) A 2mm (50 metros na escala 1:25000) do arco do TDA, traça-se

uma seta apontando para dentro.

5-14. DETERMINAÇÃO DE ELEMENTOS

a. Deriva - A Der Prch é lida com aproximação de um milésimo na escala
de milésimos do TDA, em coincidência com a extensão de vigilância ou o índice
de deriva (após a regulação).

b. Alcances - São medidos com aproximação de 10m pela escala do TDA,
ou pela régua de escalas, em coincidência com a agulha representativa do alvo.

c. Desníveis - São obtidos pelo confronto entre a altitude da LF e dos alvos.
O Cb calculador deve lançar mão de todos os recursos,  como a  utilização de carta
com controle vertical, o exame de fotografias aéreas, o uso de dados enviados pelo
OA etc.
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ARTIGO IV

DADOS INICIAIS PARA O TIRO

5-15. ELEMENTOS FUNDAMENTAIS DA TRAJETÓRIA

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

5-16. DETERMINAÇÃO DO ALCANCE

O alcance de tiro ou distância morteiro, PV ou alvo deve ser determinado por
um dos seguintes processos.

a. Medido - em cartas topográficas da região, através de instrumentos
topográficos ou de telêmetros, quando há visada direta sobre alvo.

b. Calculado - Por meio de levantamentos topográficos conforme item 5-28.

5-17. DETERMINAÇÃO DA DIREÇÃO

a. O Pel de Mrt entra em posição, normalmente, com a DGT coincidindo
com o CZA. A C Tir determina o lançamento da LT, e o auxiliar de telemetria aponta
o Pel (com as peças em paralelo) para essa direção.

b. Para determinar o lançamento da LT, quando a C Tir possuir a carta da
região, basta identificar a posição do Pel e do PV (ou do alvo) e extrair o
lançamento com o transferidor. No caso da utilização do computador de tiro, a
direção é obtida, diretamente, com a inclusão das coordenadas retangulares do
alvo e da LF.

c. Quando a C Tir não possuir carta da região, a LF será apontada na direção
aproximada do centro da zona de ação.O OA  mandará o lançamento da linha de
observação ( LO) e pedirá “ASSINALE CZA”. A partir do impacto no terreno, o OA
conduzirá o tiro até o PV (ou o alvo), enviando suas correções.

d. Também pode ser empregado o processo de coordenadas polares, desde
que as coordenadas retangulares da LF e do P Obs sejam conhecidas (utilização
do GPS).

5-18. DETERMINAÇÃO DA ELEVAÇÃO

a. Conceitos fundamentais (Fig 5-7, 5-8 e 5-9)
(1) Alça: é o ângulo vertical que proporciona ao projétil uma trajetória para

atingir uma distância desejada, considerando-se que o alvo e o morteiro estejam
na mesma altitude.
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Fig 5-7. Elementos da trajetória - Tiro Percutente

Fig 5-8. Derivação

Fig 5-9. Elementos  da trajetória - Tiro Tempo

5-18

VÉRTICE

BASE DA TRAJETÓRIA

ELEVAÇÃO

ALÇA

ÂNGULO DE
PROJEÇÃO

LINHA DE SÍTIO

LI
NHA D

E 
PR

O
JE

ÇÃO

CORREÇÃO
COMPLEMENTAR DE SÍTIO

SÍTIO
ÂNGULO
DE QUEDA

FL
E

C
H

A

SALT
O

LINHA DE TIRO ÂNGULO DE
CHEGADA

ÂNGULO DE
INCIDÊNCIA

PLANO DE TIRO
DERIVAÇÃO ANGULAR

DERIVAÇÃO LINEAR

Q1

Q

P

SÍTIO DE ARREBENTAMENTO

ALVOALTURA ANGULAR

DISTÂNCIA

ALTURA

MÉTRICA

LINHA
DE
QUEDA



C 23-95

5-16

(2) Sítio (Si): é o ângulo vertical formado pela linha de sítio e o plano
horizontal. É conseqüência do desnível entre a posição do morteiro e o alvo. É
também chamado de sítio topográfico.

(3) Correção complementar de Sítio (C Comp Si): é a correção aplicada
ao ângulo de sítio a fim de corrigir a deformação da trajetória quando introduzimos
o sítio à alça. Esta deformação é causada pela ação da gravidade.

(4) Sítio Total: é a soma do Si mais a C Comp Si.
(5) Elevação: é o ângulo vertical formado pela linha de tiro e o plano

horizontal. É a soma algébrica da alça, do sítio e da correção complementar de
sítio.

b. Tabelas Numéricas de Tiro (TNT)
(1) As TNT são repositórios de informações que permitem conhecer os

principais elementos das trajetórias dos diversos projetis que podem ser atirados
com uma boca de fogo ensaiada de um determinado modelo. Cada uma traz uma
notícia sobre o modo de ser empregada e, em geral, compreendem os seguintes
elementos:

- informações complementares; e
- quadros (que são propriamente a tabela).

(2) O Mrt 120 mm M2 raiado possui tabelas experimentais para o
Tir 120 AE Conv e para o Tir 120 AE PR (Anexo J).

c. Determinação da alça
(1) Na tabela para o Tir 120 AE Conv, os alcances (coluna 1 das Tabelas

A,B e C) estão defasados de 50  em 50m enquanto na tabela para o Tir 120 AE
PR esta defasagem é de 100m.

(2) As alças para os alcances situados entre as marcações existentes
devem ser determinadas por interpolação.

EXEMPLO:  cálculo para obtenção da alça do alcance de 4070m, na carga 4:
- Alça do alcance 4050m = 1032'" (obtido na TNT)
- Alça do alcance 4100m = 1019''' (obtido na TNT)
- Dif alça = 1032'"-1019"' = 13"'
- Dif d = diferença entre o alcance desejado e o menor alcance tabelar

= 4070 - 4050 = 20m
- Dif D = diferença entre os dois alcances tabelares que enquadram

o alcance desejado = 4100 - 4050 = 50m
- Dif x = variação de alça desejada
Fórmula: Dif x     =      Dif alça

         Dif d              Dif D
ou seja Dif x = (Dif alça/Dif D) x Dif d = (13/50) x 20 = 5,2
- Alça (4.070m) = Alça (4050m) - Dif x = 1026,8

ATENÇÃO: no tiro vertical, à medida que a alça aumenta, o alcance
diminui.

(3) Ao determinar a alça por interpolação, o cálculo vai a décimos de
milésimos; no final da operação, arredonda-se para o milésimo mais próximo.

(4) Caso a alça calculada termine em 0,5, arredonda-se para o par mais próximo.
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d. Determinação do evento (Fig 5-9)
(1) Quando se disparam projetis com espoleta de tempo, deve-se

determinar outro elemento do comando de tiro. Este elemento é o evento, que fará
a espoleta funcionar em um ponto determinado da trajetória.

(2) Ainda não foram desenvolvidas tabelas dos eventos para o
Tir 120 mm Convl ou PR.

e. Determinação do sítio topográfico
(1) Com a altitude do alvo determinada e conhecendo-se a altitude do Pel,

é calculado o desnível entre eles. A altitude do Pel é sempre subtraída da altitude
do alvo.

(2) O sítio topográfico poderá então ser determinado por dois processos:
(a) quando se presume que será de 100''' ou menor, pode ser

calculado pela fórmula:
S = 1,02 x desnível (metros)

alcance prancheta (km)
OBSERVAÇÃO: o alcance é arredondado para centenas de metros.
EXEMPLO - 4090m = 4,1km

(b) quando se presume que será maior do que 100''', deve ser
calculado usando a fórmula:

tg S =         desnível          .
alcance prancheta

(3) Um sítio topográfico aproximado pode ser calculado pela relação do
milésimo: S = desnível  (m). Para sítios menores de 250 milésimos, o erro intro-

alcance (km)
duzido será menor do que 3 (três) milésimos.

(4) Se o alvo está acima da peça, o sítio é positivo; se está abaixo, o sítio
é negativo.

EXEMPLO - O alcance PV-CB medido na prancheta é 4.100m; o desnível
é - 17 m; Sítio = -17 = -4.

 4,1
(5) Para o Tir 120 AE Convl, o Si Topo será igual ao Si Total, já que a sua

tabela de tiro experimenal não prevê a necessidade de correção completa de sítio.

f. Determinação da correção complementar de sítio
A correção complementar de sítio é determinada multiplicado-se o sítio

topográfico pelo fator "ângulo complementar de sítio" (colunas 9 e 10 da tabela "C"
para o Tir 120 AE PR). A correção complementar é negativa quando o alvo está
acima da peça e positiva quando se encontra abaixo. Para um alcance de 4.100m
(Cg5), o fator da CComp Si para - 1"' de sítio é de + 1,319. No exemplo anterior,
teríamos: CComp Si = 4 x (+ 1,319) = 5,3"'

g. Determinação do sítio total
(1) Para o Tir 120 AE PR, o Si Total será igual ao Si Topo somado à

C Comp Si. No exemplo acima: (-4)+(+5,3)=M1,3
(2) Para designação dos sítios totais emprega-se a convenção M

(positivos) e N (negativos)
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h. Cálculo da elevação
(1) Para o Tir 120 A E Convl: Elv  =  Alça - Si Topo
EXEMPLO:

- um alvo a 4.200m, com desnível de - 17m, será batido com Cg 4, Alça
= 1019"e Si Topo = - 4. Assim, a Elv será de 1019 - (-4) = 1023'''.

(2) Para o Tir 120 AE PR: Elv = Alça - Si Total.
EXEMPLO:

- idem alvo acima: será batido com Cg 5, Alça = 1070,9''',
Si Topo = (-4) e C Comp Si = + 5,3. Assim, a Elv será de 1070,9 - [-4+(+5,3)] =
1069,6  = 1070"'.

ARTIGO V

DIREÇÃO DE TIRO

5-19. REGULAÇÕES

a. A regulação é a ajustagem do tiro sobre um ponto escolhido na área de alvos,
a fim de se determinar elementos a serem introduzidos nos tiros subseqüentes.

b. É sempre executada disparando-se um grupo de tiros sobre um alvo
auxiliar ou alvo auxiliar fictício, a fim de se determinar o ponto médio (P Me). Supõe-
se, para isso, que a dispersão de um pequeno grupo de tiros disparados com uma
peça seguirá a dispersão normal de todos os tiros disparados com a mesma peça.

c. Determinada a locação do P Me, por comparação com a localização do
A Aux, obtém-se  correções  que  serão  os elementos necessários para colocar
o P Me sobre o A Aux ou muito próximo dele.

d. Elementos Ajustados
A deriva, a alça e o evento corretos, obtidos pelas regulações de precisão,

são ditos elementos ajustados.
(1) Deriva ajustada - É a deriva que proporciona a passagem da trajetória

sobre o alvo auxiliar.
(2) Alça ajustada - É a alça que proporciona a superposição do alcance

do ponto médio sobre o A Aux ou muito perto dele.
(3) Evento ajustado - É o evento que proporciona a altura tipo de

arrebentamento, isto é, em vários tiros com a mesma deriva e elevação, uma altura
média de arrebentamento de 20 metros acima do nível do solo.

e. O Pel Mrt P tem sempre interesse em efetuar regulações, pois estas
aumentam a precisão dos tiros futuros, permitem executar tiros não observados
nas vizinhanças das tropas amigas e proporcionam economia de munição.

f. As regulações, contudo, contribuem para revelar a posição da Linha de
Fogo e atrair ações inimigas de neutralização, possibilitando ainda o conhecimen-
to do valor e dispositivo da força, e prováveis intenções do comando. Um artifício
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que pode minorar esta possibilidade é a realização de regulações sobre A Aux em
setores diferentes da frente de ataque, até mesmo para a retaguarda. As
correções obtidas na depuração serão transportadas para o setor de ataque.

g. Sempre que possível, na impossibilidade de regular, o Pel Mrt P deve
buscar nos batalhões/regimentos vizinhos ou,se for o caso, na Bia Mrt do GAC
da Bda, os elementos ajustados e aproveitá-los.

h. Munições a utilizar
(1) As características balísticas da munição variam de um lote para o

outro e as correções obtidas são válidas somente para um mesmo lote.
(2) Em campanha, quando as operações se prolongam, não raro se tem

na posição do pelotão lotes diferentes, cuja natureza, quantidade e tipo, o CLF
informa à C Tir. Esta designa-os, separadamente, por letras, de acordo com as
NGA da unidade (lote A, B etc.).

(3) É impossível regular com todos os lotes, motivo pelo qual as
regulações são feitas com os de maior quantidade na posição de bateria.

i.Tendo em vista as características do apoio que o Pel Mrt P prestará à sua
OM, é interessante que o mesmo obtenha seus dados ajustados por métodos
seguros, mas sumários. Assim, é adotado como padrão a regulação percutente
abreviada.

5-20. CONDUTA DA CENTRAL DE TIRO NA REGULAÇÃO PERCUTENTE

a. Fases
(1) Uma regulação percutente é conduzida em duas fases:

- fase de ensaio - nome tradicional, ainda usado e equivalente à
fase de ajustagem de uma missão tipo ajustarei;e

- fase de melhora - nome tradicional, equivalente à fase de eficácia
de uma missão tipo ajustarei.

(2) A fase do ensaio tem como finalidade trazer os arrebentamentos sobre
a LO e obter um enquadramento de 200m (100m, quando o desvio padrão em
alcance (DPA), que é obtido na TNT, for menor que 25m).

(3) A finalidade da fase de melhora é obter, sobre a LO, um arrebentamento
curto (C) e um arrebentamento longo (L) correspondentes a tiros disparados com
alcances iguais ou alcances distanciados de 50m entre si (25m quando o DPA for
menor que 25m).

(4) Uma regulação tempo só pode ser conduzida após a obtenção de uma
alça ajustada para o lote de munição para o qual se deseja correções de evento,
ou seja, a regulação tempo exige a prévia realização de uma regulação percutente.

b. Início
(1) A regulação de precisão se inicia por determinação do Cmt Pel, que

normalmente fornece ao observador o alvo sobre o qual será conduzida a
regulação, os tipos de espoletas que serão utilizadas e com quantos lotes haverá
necessidade de regular, quando for o caso. Os exemplos adiante especificados
dão uma idéia da seqüência das mensagens que poderão ser utilizadas em alguns casos.
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- C Tir - OA: “OBSERVE REGULAÇÃO SOBRE PV-PERCUTENTE"
“OBSERVE REGULAÇÃO SOBRE PV-PERCUTENTE

E TEMPO”
“OBSERVE REGULAÇÃO SOBRE PV-PERCUTENTE E

TEMPO-DOIS LOTES” percutente e tempo - 2 lotes.
(2) Quando o observador recebe uma mensagem desse tipo, envia para

a C Tir somente o lançamento para o alvo, o que já significa que ele está pronto
para conduzir a missão.

- OA - C Tir: “L 5250”
(3) Nas situações em que haja necessidade do observador escolher um

ponto de regulação, o S3 enviará a seguinte Msg para início da regulação:
- C Tir - OA: “SELECIONE PONTO DE REGULAÇÃO PRÓXIMO Q

(51 - 18) - PERCUTENTE E TEMPO” ou
“SELECIONE PONTO DE REGULAÇÃO PRÓXIMO  P  Cot  439 Q

(51-18) - PERCUTENTE E TEMPO”
(4) Neste caso, o observador envia à C Tir coordenadas retangulares do

ponto escolhido, seguidas do lançamento para o alvo.
OA - C Tir: “COOR (51180 - 18920) - L 1580”

(5) Quando o desvio provável em alcance for  igual ou superior a 25m, essa
informação também deverá fazer parte da mensagem da C Tir ao OA, bem como
o valor do ângulo de observação (Ângulo “A”), aproximado para a centena, quando
for igual ou superior a 500”’.

c. Procedimento da C Tir
(1) O procedimento da C Tir é o mesmo durante as duas fases da

regulação: cada correção enviada pelo observador é introduzida na prancheta e
transformada em comandos de tiro para a peça.

(2) Após receber a última correção do observador, seguida da mensagem
“REGULAÇÃO TERMINADA!” e de introduzi-la na prancheta, a localização da
agulha representará os elementos ajustados para o alvo: deriva ajustada da Peça
Diretora (PD) e alcance ajustado. A alça obtida em função do alcance ajustado
será a alça ajustada da regulação. A extensão de vigilância é apagada e o índice
de deriva traçado (conforme item 5-13.f).

(3) A CTir obtém, então, o "fator K", que é a relação entre o alcance
ajustado e o alcance tabelar, o qual deverá ser aplicado nas missões de tiro
posteriores.

EXEMPLO:
(a) Um pelotão ajustou o tiro sobre o PV, com um alcance tabelar de

900 m. Porém, o alcance topográfico (distância medida na carta) foi de 1000m.
(b) O fator K será a relação entre o alcance tabelar e o alcance

topográfico, ou seja, 900/1000, logo K é igual a 9/10.
(c) No caso de se desejar bater um alvo cujo alcance topográfico é

de 2000 m, antes de se recorrer à tabela, esse alcance deverá ser corrigido,
multiplicando-o pelo fator K encontrado, isto é 2000 X 9/10 = 1800. Assim, o
alcance a ser buscado na tabela será de 1800m.

(4) O cálculo do fator K deve ser realizado quando houver uma regulação.
A mudança do lote de munição também determina o cálculo pelo novo fator K.
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(5) Quando for confeccionada uma régua de tiro para o Morteiro 120 mm
M2 raiado, o fator K poderá ser introduzido graficamente na obtenção da alça,
dipensando, assim, os cálculos acima.

d. Escolha da carga
Ao iniciar a regulação, o Cmt Pel Mrt P verifica o alcance do A Aux na

prancheta e procede a escolha da carga de tiro.
Considerando que os dados obtidos na regulação têm por finalidade a

obtenção de correções para uma zona de validade do tiro, deve ser selecionada
a MENOR carga, cujo alcance máximo seja superior ou igual ao alcance do alvo
auxiliar acrescido de 1500 metros (alcances < 10.000m) ou acrescido de 2000
metros (alcances > 10.000m).

e. Determinação do ângulo de observação
O ângulo de observação pode ser determinado por comparação de

lançamentos ou medição na prancheta.
(1) Comparação de lançamentos - O lançamento enviado pelo observador

comparado com o lançamento da linha peça-alvo referida ao A Aux fornecerá o
ângulo de observação. O lançamento peça-alvo poderá ser medido na prancheta,
determinado pelos elementos provenientes do levantamento ou obtido por compa-
ração de derivas.

EXEMPLO:
Lançamento da linha peça-alvo.............................................0580
Lançamento da linha de observação......................................0020
Ângulo de observação..........................................................0560

(2) Medição na prancheta - Pode ser feita por qualquer processo que
permita sua execução com a precisão estabelecida. Abaixo citam-se os mais
comuns.

(a) 1º Processo (TDA) - Coloca-se o TDA com vértice na agulha do
alvo e bordo encostado no Cent B para materializar a linha peça-alvo. Encosta-se
uma régua na agulha do alvo, paralela à linha 0-32 do T Loc, para materializar a
linha observador-alvo. Diretamente de uma das escalas graduadas do TDA obtém-
se Â.

(b) 2º  Processo  (transferidor) - Mantém-se  o TDA com vértice no
Cent B, encostado à agulha do alvo; coloca-se a régua como acima. Mede-se com
o ângulo de observação com um transferidor centrado na agulha do alvo, o ângulo
de observação.

(c) 3º Processo (T Loc) - Quando o T Loc está centrado na agulha que
representa o alvo, o ângulo de observação pode ser medido diretamente. Quando
isso não acontecer, utiliza-se outro T Loc colocado com seu centro sob a agulha
e orientado com o lançamento do observador.

(3) Quando o ângulo de observação é grande (500 milésimos ou maior),
o calculador informa para o observador o ângulo de observação com precisão de
centenas de milésimos. Isso é feito ao início da missão.

EXEMPLO: "ÂNGULO DE OBSERVAÇÃO MEIA ZERO ZERO!"
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f. Fim da regulação
O observador envia para C Tir a mensagem “REGULAÇÃO TERMINADA!,

acrescida ou não de correções em direção e alcance.

5-21. TIRO SOBRE ZONA
É o tiro usado para lançar sobre uma área, rapidamente, um fogo

devastador, com o fim de obter-se a máxima neutralização do alvo.

a. Seqüência das atividades
(1) Quando o Pel Mrt P estiver em Aç Cj, antes do pedido do tiro ser

enviado pelo OA, o S3 do Btl/Rgt informa à CTir que está liberado o atendimento
desta missão e a prioridade com que deve ser batida. Quando o Pel estiver em
Ap Dto, cabe ao Cmt da força apoiada esta providência. Em Ref F, a liberação
virá do Pel reforçado.

(2) A missão é desencadeada, normalmente, para atender a um pedido
de tiro um ou de um observador instalado em um observatório com vistas ao
campo de batalha. Pode atender, também, a determinação do Cmt Btl/Rgt,
quando este desejar intervir no Cmb ou para bater alvo levantando pela sistema
de inteligência (patrulhas, prisioneiros, VANT, fotografia aéreas, baterias de
busca de alvos, etc). A mensagem inicial é montada conforme o item 6-7 deste
manual.

(3) O Cmt Pel Mrt P efetua a análise do alvo, toma sua decisão e emite
a Ordem de Tiro.

(4) O Ch C Tir prepara e envia a Msg Resposta ao OA.
(5) O Sgt Ch C Tir envia os dados que já podem ser transmitidos à LF.
(6) O Calc loca o alvo na prancheta de tiro e verifica a deriva de tiro para

o LF (ou Seç) e o alcance de prancheta.
(7) O Ch C Tir envia a DerTir para a LF.
(8) O Calc usa o alcance prancheta e o fator K para calcular o alcance

ajustado, com o qual obtém a alça na tabela numérica de tiro (TNT). Com o desnível
e o alcançe de prancheta, calcula o sítio topográfico e, se for o caso, a C Comp Si
na TNT. Com estes dados, calcula a elevação.

(9) O Ch C Tir envia a Elv para a LF.
(10) Ao receber da LF a informação de que a peça (ou a seção ou o

pelotão) atirou ou está atirando, o Ch C Tir a retransmite, imediatamente, ao OA.
(11) Ao receber as correções e mensagens subseqüentes do OA, o ciclo

retorna ao nr (5).
(12) Recebido o "MISSÃO CUMPRIDA !", o Calc reloca o alvo (se for o

caso) e o Ch C Tir registra o consumo da munição.
(13) O Cmt Pel Mrt informa ao S2 sobre a missão.
(14) Quando os trabalhos topográficos já tiverem sido encerrados, o Cb

Auxiliar de Telemetria deve apresentar-se na C Tir, onde divide as funções com o
Calc, passando a trabalhar com a TNT e executar os calculos relativos à Elv.
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b. Análise do alvo
(1) Inicialmente, o Cmt SU que necessita do apoio de fogo solicita-o ao

Cmt Btl/Rgt. Este avalia a importância do alvo para a manobra, a oportunidade da
intervenção e, resolvendo cumprir a missão, determina à Seç Op  que informa sua
decisão ao Cmt SU e ao Cmt Pel Mrt P.

Msg ao Cmt SU: "MISSÃO DE TIRO SOBRE POS MTR LIBERADA.
LIGUE-SE COM C TIR PEL MRT P".

Msg ao Cmt Pel Mrt P: "CUMPRA PEDIDO DE TIRO 3º ESQD SOBRE
POS MTR PRIORIDADE 2".

(2) O Cmt Pel Mrt P, após receber a MT do OA, complementa a análise
da missão, baseando-se nos seguintes aspectos:

- natureza do alvo (descrição, dimensões, mobilidade, forma,
vulnerabilidade e capacidade de recuperação);

- localização do alvo (proximidade em relação a tropas amigas, aos
limites da ZAÇ, a outras instalações etc);

- terreno (configuração regular ou não, cobertura natural,
desenfiamento etc);

- condições meteorológicas;
- possibilidade de interfência do inimigo sobre o tiro (meios de

localização de Mrt, existência de Art capaz de fazer fogos de contra-morteiro etc);
- meios à disposição para cumprir a missão (Mun e peças);
- efeitos desejados (destruição, neutralização, inquietação ou interdição);
- tempo disponível; e
- outros aspectos.

(3) Definição do volume de fogos
- Não foi confecionado, ainda, um normógrafo de efeitos para o Pel Mrt P,

mas para fins de instrução, pode-se utilizar do obuseiro 105mm, cujos efeitos são muito
similares (Fig 5-10). Algumas considerações devem ser feitas.

(a) Premissa: a tropa inimiga conseguirá um crescente grau de
proteção à medida que se disparam rajadas adicionais. Supõe-se que a tropa na
ofensiva está de pé na primeira rajada e deitada nas rajadas seguintes. Supõe-se,
ainda, que a tropa na defensiva está de pé na primeira rajada, deitada na segunda
e em tocas em todas as subseqüentes.

(b) É prevista a possibilidade de até três Pel Mrt P baterem, simultanea-
mente, um alvo. Esta situação que só poderá ocorrer quando, além do Pel do Btl/Rgt,
o Pel em Ref F e a Bia Mrt do GAC cumprirem, coordenados a mesma missão.

(c) O Cmt Pel Mrt P, de acordo com sua experiência, poderá realizar
modificações no volume de fogo, prescrito pelo normograma (Fig 5-10).
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Fig 5-10. Normograma de efeitos

(4) Escolha da Carga
(a) Caso o alvo esteja dentro da zona de validade de um A Aux sobre

o qual já existem dados de correção, a carga será a mesma da regulação.
(b) Não se dispondo de correções, a carga será escolhida mediante

consulta à tabela de seleção de cargas existente na TNT.
(5) Tipos de processos para bater um alvo

Os processos para bater um alvo dependem dos resultados deseja-
dos e, geralmente, são de quatro tipos.

(a) Destruição - é o fogo desencadeado para destruir materiais ou
posições inimigas.  Normalmente, demanda um grande consumo de munição.

(b) Neutralização - é o fogo de grande intensidade sobre um alvo, com
o objetivo de causar perdas pesadas, evitando movimento ou ação e destruindo
a eficiência combativa do inimigo.

(c) Inquietação - é o fogo de pouca intensidade desencadeados em
períodos relativamente calmos, com a finalidade de impedir o descanso das
tropas inimigas, restringindo o seu movimento e baixando o moral.

(d) Interdição - é o fogo de intensidade menor que a neutralização,
desencadeado sobre vias de acesso e linhas de comunicações do inimigo, a fim
de impedir, temporariamente, o seu uso (pontes, estradas, rios etc).

c.Ordem de tiro

O Cmt Pel Mrt P, após a análise do alvo, consubstancia sua decisão
anunciando a ordem de tiro conforme o quadro resumo da ordem de tiro (Fig 5-11).
Para simplificação dos trabalhos, alguns dados são considerados padrão e, se
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não forem modificados, não precisam ser enunciados. Procede-se da mesma
forma quanto aos dados pedidos pelo observador.

Fig 5-11. Quadro resumo da ordem de tiro
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d. Mensagem resposta
(1) Após a ordem de tiro para a C Tir, é enviada ao observador a mensagem

resposta composta obrigatoriamente dos elementos da ordem de tiro adiante
especificados: seção(ões) que atira(m) na eficácia, volume de fogo e designação
da concentração.

(2) Além desses elementos obrigatórios (na seqüência correspondente),
a mensagem resposta deverá conter todos os elementos que serão executados
diferentemente dos solicitados ou dos implícitos na mensagem inicial. Ver
também o item 6-18.

e. Missões simultâneas
Quando duas ou mais missões chegarem à C Tir, o Cmt Pel Mrt P pode:
(1) suspender uma missão para atacar alvo mais importante;
(2) aceitar a missão e avisar ao observador que haverá retardo;
(3) solicitar apoio de fogo adicional ao escalão superior;
(4) se o alvo pode ser batido por uma seção, designar o Adj e o Cb Aux

Telemetria para processarem a missão; e
(5) decidir que o alvo não é suficientemente importante para ser atacado

e tratar o pedido de tiro como simples informe, notificando o observador.

f. Manobra do material

O Cmt Pel Mrt P deverá planejar a divisão do C Tir em duas equipes, de forma
a que, quando o Pel mudar de posição por escalão, uma das equipes acompanhe
a Seç que se deslocará para a nova posição, enquanto a outra prossegue
realizando os cálculos para que a Seç remanescente continue a cumprir suas
missões de Ap F.

5-22. REGISTROS DA CENTRAL DE TIRO

a. Ficha do calculador - é um documento usado  para registrar os dados
durante uma missão de tiro, conforme Fig 5-12. Para cada missão de tiro, é usada
uma ficha, que fica com o calculador,  como registro de cada tiro efetivado.

b. Ficha de dados de tiro - tem a finalidade de consolidar as informações
obtidas e registradas na ficha do calculador. Também  é usada para registrar dados
de tiros previstos.  Ao final de cada missão, o calculador registra o número da
concentração, os dados de prancheta, a diferença de altitude e o alcance
resultante da diferença de altitude.  Isto permite tornar a atirar, rapidamente, sobre
qualquer concentração (Fig 5-13).
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Fig 5-13. Ficha de dados de tiros

5-23. COMANDOS DE TIRO

a. São ordens emitidas pelo CTir para orientar a realização do tiro da LF ou para
determinar a sua suspensão. São de dois tipos: comando de tiro inicial e comando
de tiro subseqüente.

b. Os comandos de tiro podem ser transmitidos à  voz, por telefone, pelo rádio,
por meio de mensageiros ou pela sinalização a braço. Devem ser repetidos, elemento
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por elemento, pelas guarnições das peças nas posições de tiro, para evitar erros.

c. Para que que os comandos de tiro sejam breves, claros e completos, são
transmitidos obedecendo a seguinte sequência:

(1) Mrt que seguem os comandos e designação do tiro;
(2) granada e lote de munição;
(3) carga;
(4) espoleta;
(5) Mrt que atiram;
(6) método de tiro;
(7) modo de desencadeamento;
(8) deriva;
(9) distribuição;
(10) evento; e
(11) elevação.

d. Morteiros que seguem o comando e designação de tiro
(1) Os elementos mencionados executam os comandos dados como se segue:
EXEMPLO:

- "PELOTÃO,  ATENÇÃO (Pel At)!"
- "TAL PEÇA,  ATENÇÃO (02 At)!"
- "CENTRO,  ATENÇÃO (C At)!"

(2) As peças que não forem designadas permanecem repousando.
(3) A designação do tiro indica a missão de tiro REGULAÇÃO (Reg),

DESTRUIÇÃO (Dest) ou CONCENTRAÇÃO (Con).

e. Granada e lote de munição
(1)  A granada é indicada por uma só palavra. Caso haja apenas um tipo,

essa não é enviada.
EXEMPLOS: "EXPLOSIVA (Expl), FUMÍGENA (Fum),  ILUMINATIVA

(Ilm), EXERCÍCIO (Exe)!"
(2) Havendo na posição diversos lotes de munição, será comandado o

lote desejado, se for o caso.
EXEMPLO: "LOTE C (Lot C)!"

f. Carga
Obtida na TNT e comandada assim: "CARGA (Nr) (Cg 5) !".

g. Espoleta
O comando relativo à espoleta será "ESPOLETA (Tal)", que se referirá ao

tipo ou à ação da espoleta desejada.
EXEMPLOS:  “ESPOLETA  TEMPO  (ETe), ESPOLETA INSTANTÂNEA

(E Itt), ESPOLETA RETARDO (Epl R)!"

h. Morteiros que atiram
(1) Para designar as peças que atiram imediatamente, será comandado:

"PELOTÃO (Pel), CENTRO (C) 2ª PEÇA (02)" etc.
(2) Este comando não se omite, mesmo que seja idêntico ao primeiro

da seqüência.
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i. Método de tiro
(1) Chama-se método de tiro o modo de intervenção da unidade que atira,

considerada como um todo, e o comportamento de cada peça na execução da espécie
de tiro comandada.

(2) São métodos de tiro - A salva, a rajada, a zona, a ceifa, o tiro por peça
e o tiro contínuo.

(a) Salva - O comando será:
“POR SALVA (QS)”
“DA ESQUERDA POR SALVA (Esqu QS)”

- Indica que a peça da direita ou esquerda inicia o tiro, seguindo-
se as demais sucessivamente ao comando do CP, com intervalo de 2 (dois)
segundos, se outro não for comandado.

- Para prescrever outro tipo de salva pela esquerda, comanda: “DA
ESQUERDA POR SALVA (Es QS).

- Para prescrever outro intervalo, o comando será: “POR SALVA
INTERVALO 5 (QS lntv 5)”.

- O novo intervalo será mantido até que outro seja comandado ou
seja modificado o método de tiro.

- Quando, chegada sua vez, uma peça não puder atirar (nega etc),
a peça seguinte aguardará o intervalo como se tivesse havido o tiro e o CLF avisará
a quem conduz a missão: “TAL PEÇA NÃO ATIROU”.

(b) Rajada - O comando será: “POR (TANTO) (Q5)”.
- Cada peça dispara com a maior rapidez possível, observada a

cadência de tiro, sem prejuízo da precisão e independentemente das demais, o
número de tiros comandado.

(c) Zona - Quando o alvo é profundo, mas não excede a largura do feixe
eficaz, cada rajada será realizada em várias alças a fim de cobrir toda a
profundidade, variando-se os alcances de 35 em 35m (diâmetro de ação das
granadas). O tiro sobre zona (TSZ) deve ser desencadeado de tal modo, que o
centro da zona corresponda ao alcance da ajustagem.  Os primeiros tiros são
executados com o alcance longo e trazidos na direção do observador, para que
a fumaça não prejudique a observação sobre o alvo.  A variação no alcance é
conseguida na tabela de tiro.  A C tir deve dividir o alvo em partes, de forma que
seja todo batido (mesmo que haja algum recobrimento). Depois calcula o alcance
do tiro mais longo e a sua alça correspondente. Finalmente, calcula o lance em
milésimos para que cada tiro bata o centro de cada parte do alvo ( Fig 5-14).

5-23



5-31

C 23-95

EXEMPLO:

Fig 5-14. Método de tiro para bater alvos profundos (exemplo)

1) Cálculo do número de rajadas de tiros (n):
n = profundidade (p)/35m
n = 120/35 = 3,4
n = 120/35 = 3,4 => 4 (aproximação sempre para o Nr superior)

2) Cálculo dos alcances de cada tiro:
- Alcance do centro do alvo = 3500m
- Alcance do 1º tiro =3500 + 45 = 3545m
- Alcance do 2º tiro =3500 + 15 = 3515m
- Alcance do 3º tiro =3500 -15 = 3485m
- Alcance do 4º tiro =3500 - 45 = 3455m

3) Cálculo da Alça:
a) Seleção da carga
Com os alcançes mínimo (3455m) e máximo (3545m), na Tabela

de Tiro, Fig 3-2 carga X alcance, seleciona-se a menor carga para o alcance
considerado, que será a carga 4.

b) Tipo de granada
Tr 120 AE CONV
c) Alça para 1º tiro (na carga 4, ver a tabela A)
Alcance máximo 3545m - Alça 1141"' (por interpolação)
d) Lance para os tiros
- Deverão ser realizados lances de 30m no alcance, o que

representa um aumento da alça para cada tiro.
- Na carga 4, tabela A, coluna 3 (D ALÇA D ALC 100m)=18"'
- Diferença de alça para cada tiro = 18"' = Ä Alça = Ä Alça = 5,4
                                                   100m   30m
- aproximando, o lance é 5.
e) Comando
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- "Q4! ZONA! LANCE 5! Elv 1141!"
- Desta forma, a elevação para os tiros será:
1º tiro - Elv 1141
2º tiro - Elv 1146
3º tiro - Elv 1151
4º tiro - Elv 1156
f) Comando para desencadear mais rajadas de tiro em cada setor.
- "Q 4! ZONA! LANCE 5! 3 VEZES! Elv 1141!"

(d) Ceifa
- Quando a largura do alvo ultrapassa a do feixe eficaz, pode-se batê-

lo por trechos sucessivos ou pelo tiro de ceifa, que é executado, dando cada peça
tiros em direções sucessivas de modo a cobrir a fração do alvo que lhe toca. o
comando será “POR (TANTO) CEIFAR (TANTOS MILESSIMOS)!”.

EXEMPLO: "Q3 CEIFAR 5!" Cada peça tem que executar 3 (três)
tiros para cobrir a sua seção do alvo. A partir da deriva inicial, aumenta a deriva
em de 5 (cinco) milésimos.

-  A ceifa é sempre iniciada da direita para a esquerda e é feita sempre com
um recobrimento de metade da frente eficazmente batida por um projetil (Fig 5-15).

Fig 5-15. Ceifa

(e) Tiro por peça - O comando será: “POR PEÇA!”. Normalmente é
seguido o desencadeamento A MEU COMANDO (AMC). O CLF repete o comando
e anuncia quando o Pel estiver pronto “PELOTÃO PRONTO!”. A cada ordem de
"FOGO!" recebida, comanda: “(TAL) PEÇA, FOGO!”.

(f) Tiro contínuo - O comando será :”TIRO CONTÍNUO!”. O Pel dispara
rajadas sucessivas com a maior rapidez possível, sem exceder a cadência
máxima ou prejudicar a precisão, até que seja modificada a espécie de tiro ou dada
a ordem de "CESSAR FOGO!"

- Qualquer modificação nos elementos será introduzida de maneira
a não prejudicar a continuidade do tiro.
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j. Modo de desencadeamento
(1) Quando pronto - É o modo de desencadeamento normal e é utilizado

quando nada tenha sido comandado ou quando a C Tir o prescreve para anular o
desencandeamento AMC. Após o comando de “ELEVAÇÃO”, o CLF comanda
“FOGO!”.

(2) A meu comando
(a) O comando será "A MEU COMANDO (AMC)!"
(b) O CLF não retransmite às peças e envia “PELOTÃO PRONTO”

para a C Tir assim que as peças estejam apontadas e prontas para carregar,
aguardando o comando de “FOGO”. Continuará a proceder assim, até ser
determinado outro modo de desencadeamento.

(3) Para liberar o tiro de um  pelotão que atira AMC, a C Tir transmitirá
“QUANDO PRONTO”, seguido ou não dos demais elementos (QP, Der...).

(3) A horário - Este modo de desencadeamento é utilizado nos tiros
previstos. As peças atiram no horário marcado nas fichas de tiros previstos, ao
comando do CLF ou dos CP, conforme o caso.

l. Deriva (Direção)
O  comando será “DERIVA (TANTO) (Der...)!”. Quando são dadas

correções individuais de direção às peças, elas se seguem a este comando e são
registradas no índice móvel da luneta ou anotadas pelos CP e introduzidas na
deriva.

m. Distribuição
O comando será “ABRIR (FECHAR) (TANTO)!” (Abr... ou Fch... ); ou

“FEIXE (TANTO) A (TANTOS) METROS!”. O CLF retransmite às peças ou
transforma em correções individuais de deriva, conforme o caso.

EXEMPLO:
-“FECHAR DOIS!” (Pel 4 peças)

Na 02: Esqu 2; Na 01: Esqu 6 (2 x 3)
Na 03: Dirt 2; Na 04: Dirt 6 (2 x 3)

n. Evento
O comando será “EVENTO (TANTO)!" (Evt 38.4).

o. Elevação
(1) O comando será "ELEVAÇÃO (TANTO)!" (Elv 1325)
(2) O comando de elevação determina o desencadeamento (a comando

do CLF) do tiro e deve sempre ser anunciado, ainda que já tenha sido anteriormente
dado.

(3) Sempre será enunciado com quadro algarismos.
EXEMPLOS:

- "ELEVAÇÃO UNO-TRÊS-DOIS-CINCO!"
- "ELEVAÇÃO ZERO-OITO-NOVE-QUATRO!"

p. Abertura do Fogo
(1) O CLF abre o fogo ao receber o comando “ELEVAÇÃO!" ou "FOGO!".
(2) O comando para o desencadeamento da barragem normal é “BARRA-
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GEM FOGO!” e, para as eventuais, será “BARRAGEM EVENTUAL NÚMERO
TAL, FOGO!”.

q. Exemplo de um comando de tiro inicial para o pelotão, em uma
regulação.

(1) Morteiros que seguem o Cmdo e designação do tiro: “PELOTÃO,
ATENÇÃO! REGULAÇÃO!”

(2) Tipo de granada “EXPLOSIVA!”
(3) Lote: "LOTE BRAVO!" (omitido se houver um só lote de Gr)
(4) Carga: “CARGA TRÊS!”
(5) Epl: "ESPOLETA INSTANTÂNEA!"
(6) Morteiro que atira : “2ª PEÇA!”
(7) Espécie de tiro: “UM TIRO!” ou "Q1!" (por um)
(8) Deriva: “DERIVA DOIS - OITO - ZERO - ZERO!”
(9) Graduação de tempo: omitida porque é Epl instantânea
(10) Elv: “ELEVAÇÃO UNO - CINCO - DOIS - ZERO!”

r. Exemplo de comando de tiro inicial para o pelotão executar uma
rajada.

(1) Morteiros que seguem o Cmdo e designação do tiro: “PELOTÃO
ATENÇÃO! CONCENTRAÇÃO!”

(2) Tipo de granada “EXPLOSIVA!”
(3) Lote: "LOTE ALFA!"
(4) Carga: “CARGA QUATRO!”
(5) Epl: "ESPOLETA RETARDO!"
(6) Peça que ajusta. “2ª PEÇA!”
(7) Peça que ajusta. “Q1" (por um)"
(8) Morteiro que atira na eficácia: “PELOTÃO!”
(9) Espécie de tiro: “RAJADA CINCO TIROS!” ou "Q5!" (por cinco)
(10) Deriva: “DERIVA DOIS - OITO - ZERO - ZERO!”
(11) Elv: “ELEVAÇÃO ZERO - NOVE - CINCO - TRÊS!”

s. Exemplo de comando de tiro inicial para o pelotão executar uma
salva.

(1) Morteiros que seguem o Cmdo: “PELOTÃO, ATENÇÃO, CONCEN-
TRAÇÃO!”

(2) Tipo de granada: “EXPLOSIVA!”
(3) Carga: “CARGA TRÊS”
(4) Epl: "ESPOLETA INSTANTÂNEA!"
(5) Morteiro que atira: “PELOTÃO!”
(6) Espécie de tiro na eficácia: “PELOTÃO! DIREITA OU DIREITA POR

CINCO!”
(7) Deriva: “DERIVA DOIS – OITO – QUATRO– ZERO!”
(8) Elv: “ELEVAÇÃO UNO - CINCO - SETE - ZERO!”

t. Comando de tiro subseqüente
Inclui os elementos que tenham sofrido alterações, particularmente a

elevação e a carga, que sempre serão transmitidas. Para interromper o tiro, o
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comando é “CESSAR FOGO!” ou “SUSPENDER FOGO!”
(1) Para permitir que as guarnições relaxem um pouco a atenção,  é

anunciado pelo comando de “CESSAR FOGO!”. A esse comando, todos os
atiradores voltam a pontaria de suas peças  para o centro da zona de ação ou para
o PV.  Nas situações defensivas, as peças voltam a apontar para as suas
barragens.

(2) O Cmdo de “SUSPENDER FOGO!” indica a interrupção temporária do
tiro e faculta o reinício com os mesmos dados, bastando, apenas, transmitir o
Cmdo: “REINICIAR FOGO!”, ou transmitir um comando subseqüente.

(3) Repetição do método de tiro - Para repetir o método, bastará repetir
novo comando de elevação. A repetição automática de uma salva, zona ou ceifa
pode decorrer do comando ,"TANTAS VEZES”, após o método de tiro.

EXEMPLO: o comando “Elv 1204”, enviado após o pelotão ter executado
“PELOTÃO  POR QUATRO... ELEVAÇÃO 1204”’, significa que o pelotão
executará outra vez uma rajada de 4 (quatro) tiros por peça.

(4) Modificação da unidade que atira e do método de tiro:
(a) a alteração da unidade que atira implica repetir o comando de método

de tiro, ainda que se conserve o mesmo; e
(b) a modificação do método completo ou de um seu pormenor determina

novo comando de método.
EXEMPLO: O pelotão  executou o comando: “PELOTÃO POR CINCO!”.

- para passar ao método “Q 2”, o comando subseqüente será: “POR DOIS”.
- para passar ao tiro de salva, será comandado: “POR SALVA!”.
- para passar ao tiro de zona, será comandado: "ZONA  LANCE 6".
- para mudar somente a unidade que atira, será comandado: “CENTRO

POR CINCO”; embora o método não se tenha alterado.

u. Exemplo de comandos de tiro subseqüente
(1) Pelotão regulando com a peça diretriz (houve mudança de direção e alcance):

“DERIVA DOIS OITO-CINCO-ZERO,  ELEVAÇÃO UNO-CINCO-ZERO-ZERO!”
(2) Pelotão regulou e vai iniciar a eficácia (houve mudança nos morteiros que

atiram/processo de tiro): “PELOTÃO Q5! ELEVAÇÃO UNO-CINCO-ZERO-ZERO! (a
mesma anterior)"

v. Repetição de comandos e correções de comandos
(1) Repetição de comandos - se o Cmt do Pel, durante o Cmdo de tiro, não

entender a repetição, pelo CP, de um elemento qualquer do seu comando, esse pedirá
nova repetição dizendo: "NÃO ENTENDIDO!" O CLF repetirá o último comando e o
servente o cotejará.

(2) Correções - quando, num comando de tiro, qualquer elemento for transmitido
com erro, sua correção será feita anunciando-se  “ERRO!” e em seguida será transmitido
somente o elemento corrigido.

5-24. DISTRIBUIÇÃO DE FOGO - TIPOS DE FEIXES EMPREGADOS

O tiro do Pel Mrt é distribuído sobre um alvo de modo que seja obtido um
efeito máximo. Esta distribuição é obtida pela ajustagem adequada do feixe. Os
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tipos de feixe são: paralelo, convergente, aberto e especial, (Fig 5-16).

a. Feixe paralelo - é obtido quando os morteiros são apontados em
paralelo para uma direção, com um mesmo lançamento. O Pel entra em posição
com um intervalo de 30 a 35 metros, o que dá uma frente aproximada de 100
metros. Sempre que possível, as peças são dispersas em torno de uma linha
perpendicular à direção de tiro. A frente coberta por estilhaços causadores de
baixas, num feixe paralelo, é de 140 metros, aproximadamente.

b. Feixe convergente - é obtido quando o tiro de todos os morteiros é
desencadeado para um único ponto. Os dados de tiros são calculados para cada
peça de morteiro, e, quando se desejar maior precisão ou efeitos destruidores do
alvo-ponto, o observador ajusta cada peça utilizando a fórmula do milésimo.

c. Feixe aberto - é utilizado quando a frente a bater é maior que 140 metros. A
C Tir prepara os dados de tiro para cada peça de morteiro, e o observador ajusta o feixe
do Pel utilizando a fórmula do milésimo.

d. Feixe especial - é utilizado quando é necessário bater um alvo de forma peculiar.
O observador dá a extensão ou a forma do feixe que ele deseja na sua mensagem inicial.
A C Tir prepara os dados de tiro para cada peça e o observador ajusta o feixe.

e. Cálculos das correções de feixe.
 As correções de feixe são calculadas como se segue:
(1) determina-se a diferença entre a largura do feixe desejado e a da frente da

bateria (em relação à direção de tiro);
(2) divide-se o resultado por 6 (seis) vezes o alcance em km (Pel a 4 peças);
(3) o resultado é o comando que é enviado às peças:

(a) "ABRIR", quando o resultado é positivo; e
(b) "FECHAR", quando resultado é negativo.

(4) Estes cálculos são baseados nas considerações a seguir:
- supõe-se, em virtude da idéia de rapidez e solução expedita, que os

intervalos entre as peças são aproximadamente iguais;
- na figura 5-15, seja F a largura do feixe que se quer, f a largura do

Pel e D a distância em Km para o alvo;
- a correção em milésimos n”’ para colocar os arrebentamentos das

peças do centro no local desejado será: n”’ = n ; ora: n =  F – f :. n”’ = F – f
D                6   6          6D

- a correção em milésimos m”’ para colocar os arrebentamentos das
peças extremas no local desejado será: m’”= m ora, m =   F –  f  :. m’” = F – f

D 2 2 2D
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Fig 5-16. Distribuição

ARTIGO VI

TIRO EM SITUAÇÕES EXTRAORDINÁRIAS

5-25. GENERALIDADES

a. O pelotão de morteiros deve estar preparado para abrir fogo imediatamente após
ter ocupado uma nova posição. O pronto desencadeamento dos fogos de apoio não deve
ser retardado por um levantamento topográfico incompleto ou pela falta de cartas
adequadas. O fogo é desencadeado o mais rápido possível com a confecção de uma
prancheta numa folha de papel quadriculado, na qual a localização relativa do centro do
Pel e dos alvos é estabelecida pelo tiro.

b. A construção da Prancheta de Tiro Emergencial (PTE) ou Prancheta de Tiro
Sumário (PTS)  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, ou quando não é possível realizar todo o
trabalho topográfico e não se dispõe de cartas da região.

5-26. PRANCHETA DE TIRO SUMÁRIA

Para a sua construção e posterior passagem para uma Prancheta de Tiro Principal
(PTP), observam-se os seguintes aspectos.

a. É construída locando-se a posição do Pel (centro do  pelotão) por inspeção e
traçando-se, com o auxílio do TDA, uma extensão de vigilância no lançamento em que
o Pel foi apontado. Pode ser usada, como prancheta, a própria carta.

5-24/5-26
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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
com o emprego da carta topográfica, com precisão razoável (cruzamento ou bifurcação
de estradas, edificação etc.), e nele ser realizada uma regulação,  para  obter correções
para aplicar nos tiros subseqüentes.

e. Um índice de deriva pode, então, ser construído de maneira normal.

f. Depois da regulação inicial, todos os alvos locados antes dela devem ser
relocados novamente, utilizando as correções obtidas para a primeira relocação. A PTS
transforma-se, assim, numa PTP. (Fig 5-17)

Fig 5-17. Quadro Resumo da PTS
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5-27. PRANCHETA DE TIRO EMERGENCIAL

Para a sua construção e posterior passagem para uma PTP, observam-se os
seguintes aspectos.

a. A PTE é construída em papel quadriculado.

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

c. Deve ser dada especial atenção à segurança das tropas amigas, verificando se
o alvo não está aquém do limite curto de segurança.

d.  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 Tir = Der Prch + C Der (A para o alvo)

e. A PTE é construída da forma que se segue:
(1) Arbitram-se coordenadas e altitude ao centro do Pel (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 apontado
o Pel.

f. A localização relativa do Pel e dos alvos é estabelecida pela ajustagem do tiro.

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

h. O primeiro tiro deve ser claramente visível ao observador. Para auxiliá-lo, pode
ser disparado um projétil fumígeno. Os elementos desse tiro serão os adiante enumera-
dos.

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

(2) Alça para um alcance que dê segurança efetiva às tropas amigas, ou seja,
distância dessas tropas a mais de 1000 metros.

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

j. Depois de relocar o Pel a partir do alvo auxiliar (A Aux), todas as concentrações
anteriores devem ser novamente relocadas.

l. A PTE é usada para a abertura imediata do fogo, na ausência de uma prancheta
mais precisa. As demais pranchetas diferem da PTE, pois esta inicia-se por concentra-
ções, isto é, pelo tiro sobre zona (TSZ) (Fig 5-18).
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Fig 5-18. Quadro Resumo da PTE

5-28 TRABALHOS BÁSICOS DE TOPOGRAFIA

a. O Pel Mrt P dos Btl/Rgt não possui, como nos GAC, uma equipe
encarregada de fazer o levantamento topográfico de pontos essenciais à realiza-
ção precisa de sua  pontaria. A evolução tecnológica dos meios de emprego
militar, contudo, põe à disposição dos Cmt Pel Mrt P algumas opções para a
obtenção destes dados com razoável precisão.

(1) Cartas topográficas e fotografias aéreas: caso já não estejam à
disposição, estes meios podem ser obtidos em pouco de tempo, pelo emprego
de VANT, aeronaves, satélites, computadores gráficos, poderosas impressoras
etc.

(2) DGPS e telêmetros lazer: para rápida obtenção de coordenadas e
distâncias.

b. Pontos essenciais do tiro de Mrt: processos de obtenção

(1) Coordenadas do Centro do Pel Mrt P e do PO
- Inspeção nas cartas topográficas/fotografias aéreas (a cargo da

C Tir).
- Uso de GPS (a cargo do Cb Aux Telemetrista).

(2) Coord do PV e A  Aux
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- Inspeção em Crt Topo/fotografias aéreas (a cargo da CTir).
- Coordenadas polares, a partir do PO (lançamento e distância)-(a

cargo da OA).
(3) Lançamento da linha Centro Pel Mrt Pes - Ponto de Vigilância

- Com as coordenadas do Centro do Pel Mrt Pes e da PV obtidos
conforme os nº (1) e (2) acima, o Cb Aux Telemetria pode calcular a Direção de
Vigilância, lançamento necessário à realização da pontaria.

(4) Lançamento do Ponto Afastado da Direção de Referência (DR)
- Com o GPS obtém-se  as coordenadas do Centro do Pel Mrt P e do

ponto afastado da DR; com estes dados, o Cb Aux Telemetria pode calcular o
lançamento do PAft DR, necessário para a pontaria inicial (item 4-19).

c. Trabalhos matemáticos básicos a cargo da CTir (Fig 5-19)
sen Â = Äx/d
cos Â = Äy/d
tg  Â = Äx/Äy
d2 = (Äx)² + (Äy)²
(1) No processo das coordenadas valores é possível obter-se o Äx e o Äy

a partir dos valores conhecidos: Â lançamento) e d (distância).
(2) Para a obtenção do lançamento entre dois pontos de coordenadas

conhecidas, os valores de Äx e Äy são conhecidos; a partir deles, obtém-se o valor
de lançamento Â.

(3) A distância entre dois pontos é obtida pela aplicação da fórmula de
Pitágoras a partir do Äx e Ä y.

Fig 5-19 - Trabalhos matemáticos básicos
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d.  Aplicação dos dados obtidos.
Para realizar-se a pontaria inicial pelo processo do ângulo de vigilância

(item 4-19) é necessário obter-se os seguintes dados (Fig 4-50)
(1) Direção de referência (DR): calculada a partir das Coor do Pel Mrt P

e do P Afs DR.
(2) Direção de vigilância (DV): calculada a partir das Coor do Pel Mrt P

e do PV.
(3) Ângulo de vigilância (AV): calculado a partir da fórmula AV=DR-DV.

5-28
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CAPÍTULO 6

CONDUTA DO OBSERVADOR AVANÇADO

ARTIGO I

GENERALIDADES

6-1. INTRODUÇÃO

O procedimento do observador avançado OA e a terminologia usada para
ajustar os tiros executados pelos elementos das Forças Armadas serão apresen-
tados neste título e são semelhantes aos empregados para o tiro de outras armas
coletivas do Exército Brasileiro. Qualquer observador que esteja familiarizado com
este assunto pode, em princípio, pedir e ajustar tiros de morteiros e artilharia
terrestre ou naval.

6-2. ALVOS APROPRIADOS PARA MORTEIROS

a. Quando outras armas (fuzis, metralhadoras, morteiros 60 mm e  81 mm,
canhão AC etc.) puderem cumprir a missão, o fogo de morteiro pesado deve ser
poupado.

b. Os seguintes alvos são adequados para os morteiros:
(1) tropas já desenvolvidas ou abrigadas;
(2) armas automáticas;
(3) petrechos pesados;
(4) zonas de reunião;
(5) colunas e estacionamentos de viaturas;
(6) carros de combate acompanhados de viaturas;
(7) postos de observação; e
(8) zonas a serem cegadas, para prejudicar a observação inimiga.
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6-3. TERMOS-PADRÃO

O uso de termos-padrão entre os observadores avançados e a C Tir auxilia
o entendimento mútuo e reduz o volume das comunicações.

a. Ponto de vigilância (PV): um ponto na área de alvos, aproximadamente
no centro da zona de ação (CZA), cuja localização é conhecida no terreno, em uma
prancheta de tiro ou em ambos. É usado como referência.

b. Alvo auxiliar: um ponto visível e de localização conhecida; também é
usado como referência e como ponto de origem para transportar o tiro.

c. Linha de observação (LO): é  a linha que vai do observador ao alvo.

d. Linha de tiro (LT): é uma linha imaginária que vai do centro da posição
de morteiros ao alvo.

e. Concentração: é o tiro planejado ou executado sobre um alvo.

f. Erro: é a expressão que informa que um dado errado foi anunciado e o
dado correto se seguirá.

g. Correção: é a mudança de dados de tiro que tem o objetivo de  levar o
centro de impacto ou arrebentamento até o alvo.

h. Desvio: é o intervalo à direita ou à esquerda, medido pelo OA, entre o
ponto de arrebentamento e o alvo. É medido em milésimos e transformado em
metros, para a correção.

i. Largura do feixe - é o espaço compreendido entre os centros dos
arrebentamentos laterais.

j. Frente eficaz de um arrebentamento - é a frente coberta por
fragmentos de um arrebentamento que produzem baixas.

l. Frente eficazmente batida por um feixe - é a largura do feixe mais a
frente coberta por um arrebentamento.

m. Não observado - mensagem que indica que o observador não pode
determinar correções em função do último tiro ou rajada, apesar de ter visto o
arrebentamento ou indícios. O desvio em direção ou em alcance não pode ser
medido pelo observador.

n. Não visto -  mensagem que  significa que o observador não viu o arrebentamento.

6-4. FÓRMULA DO MILÉSIMO

a. O milésimo, em termos práticos,  é um ângulo que corresponde a uma frente
de uma unidade (aproximadamente), à distância de mil unidades. Corresponde, também,
a 1/6.400 da área de uma circunferência.

6-3/6-4
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b. Na fórmula do milésimo, N é o desvio angular em milésimos, D é a
distância em quilômetros até o ponto conhecido, e F é a frente em metros entre
os pontos correspondentes ao desvio N (Fig 6-1 e 6-2).

c. A  Fórmula do milésimo é bastante precisa para ângulos até 400"' e, na
pratica, fornece valores com aproximação aceitavel até 600"'.

Fig 6-1. Fórmula do Milésimo

Fig 6-2. Fórmula do milésimo aplicada ao tiro de Mrt

6-4
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6-5. DETERMINAÇÃO DE DISTÂNCIAS

O observador deve estar apto a determinar rápida e precisamente distâncias
entre pontos, alvos ou arrebentamentos, a fim de determinar dados básicos e
ajustar o tiro eficazmente. As distâncias podem ser avaliadas ou determinadas por
cálculo. A distância do observador ao alvo é chamada distância de observação
(DO).

a. Avaliação de distância - É facilitada na área de alvos por meio de dois
tiros disparados de uma peça com alças diferentes em 400 m (referenciação do
terreno).

(1) O observador poderá estabelecer, também, uma distância conhecida
na área de alvos, determinando na carta ou fotografia a distância entre os dois
pontos identificáveis no terreno e na carta.

(2) Poderá, ainda, avaliar a distância aproximada em decorrência do
clarão-som (arrebentamento do projétil ou tiro de uma arma), medindo por meio
de um relógio ou por contagem de segundos o tempo gasto desde que aparece
o clarão até ser ouvido o som. Apesar da velocidade do som, no ar calmo a 20ºC,
ser de aproximadamente 340 m/s e variar com o vento e a temperatura, utiliza-se
para fins práticos, sob todas as condições, a velocidade de 350 m/s. Assim, então,
o tempo em segundos, multiplicado por 350, fornecerá a distância aproximada em
metros.

b. Cálculo de distâncias (frentes) - O OA pode calcular as distâncias
entre dois pontos por meio da fórmula do milésimo ou pela método da locação
rápida. Bastará medir o desvio angular por um instrumento (binóculo, GB, etc) ou,
caso não disponha de equipamento de observação e direção de tiro, por meios
expeditos, tais como: aferição da mão (Fig 6-4), dedos, régua, etc. Pelo
conhecimento da frente (altura) poderá, também, aplicando a fórmula do milésimo,
obter a distância (alcance).

c. Correção de direção
O OA deve ser capaz de calcular transmitir rapidamente e com razoável

precisão, o transporte em metros, à direita ou à esquerda, de um arrebentamento,
do PV, alvo auxiliar (AA) ou ponto de referência (PR), para um alvo. Usando o
binóculo, o OA obterá o valor do ângulo em milésimos. Como ele já possui de
antemão o valor da DO em metros ou quilômetros, bastará aplicar a fórmula do
milésimo para saber o valor da frente em metros, somente quando o desvio angular
entre os dois pontos for menor que 600”’.

d. Correção de alcance - obtida pelos simples comparação entre as
distâncias PO-PR e PO-ALVO.

CORREÇÃO = DO do alvo - DO do PR

Se o resultado for negativo, a correção será “ENCURTE”; se positivo será
“ ALONGUE”.

EXEMPLO:
- Desvio para o PV: 400”’ Dir

6-5



6-5

C 23-95

- DO para o PV: 3000 m
- DO para o alvo: 2400 m

Corr = ENCURTE MEIA DÚZIA ZERO ZERO

e. Desvio entre o PR e o alvo maior  ou igual a 600”’ : utiliza-se o método
da locação rápida (ver item 6-11. d)

f. Correção de diferença de altitude
(1) Quando houver diferença entre as altitudes do alvo e do PR, deve ser

calculada a correção. O observador mede com um GB os sítios para o PR e o alvo.
A grosso modo, poderá ser utilizado o binóculo desde que se consiga materializar
a linha de nível (plano horizontal). Calcula-se então os desníveis respectivos,
utilizando as DO avaliadas ou medidas e obtém-se a correção (Cor), subtraindo
do desnível (Desn) do PO em relação ao alvo, o desnível relativo ao PR.

EXEMPLO: (Fig 6-3)
Sítio para o PR : - 10”’
Sítio para o alvo: + 20”’
DO para o PR: 3000 m
DO para o alvo: 2000 m
Desn (PO-PR) = -10 x 3  = -30 m
Desn (PO- ALVO) = +20 x 2 = 40 m
Cor = +40 - (-30) = +70 m (Cor Ac 70)
(2) Quando a altitude do alvo for igual a do PR ou diferente no máximo de

50 m, a correção será omitida.
(3) Quando o observador envia uma correção de diferença de altitude, a

C Tir a  introduz na prancheta de tiro (PT) ou no computador MORZEN, como valor
em metros.

Fig 6-3. Correção de diferença de altitude.

6-5
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6-6. OBSERVAÇÃO DO TIRO

a. Observação: é a localização, pelo OA, de um arrebentamento ou grupo
de arrebentamentos em relação ao alvo. As observações são feitas com relação
à LO.

b. Observação em alcance
(1) Longo - indica que o impacto ocorreu além do alvo.
(2) Curto - indica que o impacto ocorreu entre o observador e o alvo.
(3) Bom alcance - indica que o alcance está correto, mas ligeiramente

fora da direção.
(4) No alvo (NA) - indica que o tiro atingiu o alvo, ou nele produziu efeitos

destruidores.
(5) Não observado (NO) - indica que nenhuma observação foi obtida e o

impacto não foi percebido.

c. Observação do desvio
(1) Direita ou esquerda - medido em milésimos, significa que houve erro

em direção.
(2) Boa direção (BD) - arrebentamentos verificados na LO, com boa

direção mas alcance errado (curto ou longo).
(3) Não visto - indica que o impacto não foi visto pelo observador (não visto

longo e não visto curto).

d. Tiros anormais: se um tiro for visivelmente errado, o OA informa o fato
à C Tir, de modo que os dados de tiro possam ser verificados (corrigidos) e outra
granada seja disparada.

e. Métodos de observação

- Basicamente, existem dois métodos de observação:
(1) expedito (Fig 6-4); e
(2) alternativo (Fig 6-5).

6-6
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Fig 6-4. Método expedito

Fig 6-5. Método alternativo

6-6



C 23-95

6-8

f. Ângulo de Observação
É o ângulo formado entre a LT e a LO. Quando for maior ou igual a 500"',

cabe à CTir informar ao OA com precisão de 100"', para que este possa julgar
melhor a dispersão em alcance, cujas correções devem ser reduzidas à metade
(para compensar os efeitos da grande dispersão em alcance).

g. Regras de Observação
(1) O arrebentamento só deve ser considerado como observado, quando

for visto. Porém, sob certas condições, o observador poderá observar sem ver. Por
exemplo, se o observador ouve a detonação e não vê o arrebentamento, e existe
uma ravina além do ponto de ajustagem, poderá concluir ter sido tiro longo. A
observação deve ser baseada no que o o observador vê no momento do
arrebentamento e não naquilo que "pensa ter visto". Normalmente, a observação
é feita instantaneamente, a menos que se queira tirar proveito do deslocamento
da poeira ou fumaça.

(2) Regras práticas
(a) Observar o primeiro tiro sempre a olho nu, pois cobre-se com os

olhos um campo visual muito superior que o do instrumento.
(b) Ter o binóculo (luneta) sempre pronto a ser usado e para fazer uma

medida aproximada.
(c) Não cansar os olhos usando binóculo (luneta) muito cedo; lembrar

o tempo de duração da trajetória.
(d) Observar rapidamente, antes da fumaça desaparecer. Não retirar

o binóculo (luneta), enquanto tiver dúvida.
(e) Nunca usar o binóculo (luneta) duas vezes para observar um

mesmo tiro.
(f) Materializar sempre no terreno a LO, amarrando-a a um ponto

notável (referência).
(g) Caso o tiro dado com peça fria tenha um comportamento muito

diferente do padrão, ele não deve ser considerado para limite de enquadramento
de regulação ajustagem.

(h) Quando houver vento na área de alvos, o OA deve analisá-lo
previamente. O tiro deve ser observado ímediatamente e após ver o arrebentamento,
deve-se continuar observando, pois isto propiciará maior segurança quanto ao
local da explosão.

(i) Na observação com auxílio da sobra da fumaça, considerar a
posição do sol.

(j) Estudar minuciosamente o terreno na região do alvo, em particular,
próximo ao ponto de ajustagem. Especial atenção deve ser dada às dobras e
ravinas que possam esconder os arrebentamentos.

6-6
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ARTIGO II

MENSAGENS ANTERIORES AO TIRO

6-7. MENSAGEM INICIAL (PEDIDO DE TIRO)

a. Generalidades
(1) O observador procura desencadear o tiro sobre zona com o máximo

de surpresa e precisão, a fim de obter a maior dose possível de desmoralização
e baixas. Desta maneira, solicita missões tipo eficácia, desde que a precisão da
localização inicial do alvo ou suas dimensões tornem dispensável a ajustagem;
forçado a uma missão tipo ajustarei, procura tornar a fase de ajustagem tão rápida
quanto o permita a precisão, para que possa efetuar a eficácia antes que inimigo
se furte aos efeitos do tiro, abandonando a região ou abrigando-se.

 (2) Apesar de não se limitar aos casos abaixo, geralmente pode-se
desencadear uma missão tipo eficácia,  quando as dimensões do alvo são tais
que as segurem a primeira rajada sobre este ou quando sua localização é:

(a) a de uma concentração recentemente batida;
(b) a de uma acidente do terreno, bem definido, facilmente identificável

numa carta precisa;
(c) obtida por levantamento topográfico; ou
(d) obtida por tranporte pequeno e preciso de um A Aux, onde se

regulou recentemente ou de uma concentração recentemente batida.
(3) Quando for imprescindível a surpresa e não houver condições para

uma missão tipo eficácia, pode-se utilizar um ponto auxiliar de ajustagem e depois
transportar o tiro para o alvo.

b. A mensagem inicial inclui somente os elementos necessários para
desencadear o cumprimento de uma missão de tiro. Este pedido é enviado do OA
à C Tir e deve obedecer a seqüência abaixo.

(1) Identificação do observador.
(2) Ordem de alerta.
(3) Lançamento da LO.
(4) Localização do alvo.
(5) Natureza do alvo.
(6) Tipo de ajustagem e outras prescrições.
(7) Tipo de munição.
(8) Tipo de espoleta.
(9) Controle.

6-8. IDENTIFICAÇÃO DO OBSERVADOR

Quando necessário, o observador irá identificar-se à unidade à qual está
solicitando o tiro (um codinome, seguido de um número ou pelo número do P Obs,
quando a ajustagem for executada pelo OA).

EXEMPLO: “AQUI PO UM!” ou “AQUI MARÉ UM!”
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6-9. ORDEM DE ALERTA

"MISSÃO DE TIRO!” ou “MISSÃO FUMÍGENA!”

6-10. LANÇAMENTO DA LINHA DE OBSERVAÇÃO (LO)

a. O observador determina, em milésimos, o lançamento da direção
observador-alvo, utilizando uma bússola, um binóculo ou uma carta. Quando não
existir nenhum instrumento adequado para medir o lançamento, o OA  o  calcula
por estimativa, anunciando: “LANÇAMENTO APROXIMADO (TANTO)!”

b. O lançamento deve ser enviado em milésimos (precisão de 10"') e a quatro
algarismos.

6-11. LOCALIZAÇÃO DO ALVO

Para a localização do alvo, utiliza-se um dos processos adiante explicados.

a. Por transporte
(1) A partir de um PV, um alvo auxiliar, uma concentração numerada, ou

outro ponto qualquer, cuja locação na prancheta de tiro seja do conhecimento da
C Tir, o transporte é dado em metros, usualmente, com aproximação de 10 metros
na direção e 50 metros, no alcance.

EXEMPLO: “DO PV DIREITA (ESQUERDA) (TANTO), ALONGUE (EN-
CURTE) (TANTO)!

(2) Este processo dá resultados precisos para transportes de 400"' ou
menos e resultados aceitáveis para transportes de até 600"'.

b. Tiro de identificação
(1) Quando o observador não conhecer nenhum ponto de referência,

poderá pedir um tiro de identificação, cujo arrebentamento será utilizado como
ponto de referência para determinar o transporte para o alvo. Assim, o observador
poderá pedir à C Tir:

- “ASSINALE PONTO DE VIGILÂNCIA (PV)!“
- “ASSINALE ALVO AUXILIAR NÚMERO UM (AA1)!“
- “ASSINALE CENTRO DA ZONA DE AÇÃO (CZA)! “

(2) O OA deve estimar a distância de observação para esse tiro, para
poder determinar os transportes em alcance e direção.

c. Coordenadas retangulares: este processo é usado quando a C Tir e
o OA possuem uma carta, fotocarta ou fotografia aérea.

EXEMPLO: “COORDENADAS (2907-1986)! “

d. Locação rápida: utilizado quando o transporte for maior que 600"'. Deve-
se utilizar o corretor de posição, usando uma escala conveniente. O desvio inicial
e a mudança de alcance são medidos por meio de locação. O centro do corretor
de posição é a posição do OA.
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e. Localização geográfica: um alvo pode ser localizado com base na sua
direção geográfica e na distância em relação a um ponto conhecido.

EXEMPLO: “DA CONCENTRAÇÃO BRAVO CHARLIE  DOIS ZERO
OITO OESTE UM CINCO, ZERO, NORTE TRÊS ZERO ZERO OU BIFURCAÇÃO
TRÊS DOIS CINCO, NOROESTE MEIA DÚZIA ZERO ZERO!"

f. Coordenadas polares
(1) Quando a posição do OA é conhecida da C Tir, a localização do alvo

pode ser feita por este processo. É utilizado, particularmente, nos casos de
grandes transportes laterais e pequenas distâncias de observação.

EXEMPLO: “AQUI PO UM, MISSÃO DE TIRO, LANÇAMENTO DOIS
MIL, DISTÂNCIA DE OBSERVAÇÃO NOVE ZERO ZERO, ACIMA CINCO ZERO,
METRALHADORAS, AJUSTAREI! “

(2) A C Tir traçará uma linha partindo da posição do OA, segundo o
lançamento DOIS MIL MILÉSIMOS, e locará o alvo sobre essa linha, à distância
de NOVECENTOS METROS do OA.

g. Precisão dos elementos
(1) Coordenadas: aproximação de 10 m.
(2) Correção de alcance: aproximação de 50 m.

6-12. NATUREZA DO ALVO

É a descrição da instalação, do pessoal, do equipamento e da atividade do
inimigo que for observado.

EXEMPLOS: “PELOTÃO DE FUZILEIROS EM ZONA DE REUNIÃO",
"CARROS DE COMBATE DESLOCANDO-SE NO SENTIDO NORTE-SUL",
"POSIÇÃO DE METRALHADORA".

6-13. TIPO DE AJUSTAGEM E OUTRAS PRESCRIÇÕES

Este elemento pode incluir um ou mais dados adiante enumerados.

a. Tipos de Tiro
(1) De precisão - é empregado contra alvos fixos, tendo em vista obter

correções sobre um alvo auxiliar (regulação) ou destruir o alvo (destruição). O tiro
de precisão é incluído no pedido de tiro.

- “REGULAÇÃO” (Reg)
- “DESTRUIÇÃO” (Dest)

(2) Sobre zona  - é empregado, geralmente, contra pessoal ou material
capaz de furtar-se, pela mobilidade de que é dotado, aos efeitos do fogo. É tiro
desencadeado sobre uma área e cuja finalidade é neutralizar, interditar, inquietar
ou destruir o inimigo que a ocupa. O pedido de tiro, estará implícito  no comando
“CENTRO POR UM “ (ou 2ª ou 3ª Pç).
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b. Processo de ajustagem
A ajustagem por enquadramento é o processo normal e o OA deve omiti-

la no pedido de tiro. Caso deseje empregar a ajustagem regressiva ou a direta, esta
deve ser enunciada.

c. Tipo de feixe
(1) Paralelo
(2) Convergente
(3) Aberto

d. Método de tiro (ver item 5-23. i)
(1) Rajada: na ajustagem o método é sempre PEÇA BASE POR UM (Q1),

devendo ser omitido no pedido de tiro na eficácia e o método normal em princípio
omido, já que cabe à C Tir decidir o volume de fogo (Cap 5). Pode ser enuciado
como sugestão do OA.

EXEMPLOS: "POR CINCO (Q5)!"
"POR TRÊS INTERVALO VINTE (QS Intv 20)!"

(2) Salva: os tiros devem ser disparados peça a peça, com intervalo
padrão de 2 segundo.

EXEMPLOS: "POR SALVA (QS)!"
"DA ESQUERDA POR SALVA QUATRO VEZES (ESQU QS Q4)!"
"POR SALVA INTERVALO 10 (QS Intv 20)"

(3) Zona: método usado para bater alvos que têm profundidade maior que
a do quadro normal.

EXEMPLO: "ZONA DE UM ZERO ZERO METROS!"
(4) Ceifa: método usado para bater alvos de largura maior que a do quadro

normal. Em princípio o OA não pede este processo, só podendo sugeri-lo,
cabendo à C Tir, analisando a largura do alvo, tomar esta decisão.

(5) Tiro contínuo:  tiro executado initerruptamente, dentro da cadência
normal, até o comando de "CESSAR FOGO!"

EXEMPLO: "TIRO CONTÍNUO!"

e. Processo de tiro: normalmente, a ajustagem é conduzida pela peça
base, POR UM (na Artilharia é pelo Centro da Bia). Quando o OA desejar ajustar
com um número maior de morteiros, ele especificará este número.

EXEMPLOS: “2ª PEÇA POR UM (O2 Q1)!"
"CENTRO POR UM (CQ1)!"

f. Volume de fogo: número de tiros na eficácia.
EXEMPLOS: “MEIA DÚZIA TIROS NA EFICÁCIA”, ou

“PELOTÃO POR MEIA DÚZIA (Pel Q6)!"

g. Vento: Em uma missão fumígena, o OA indica a direção e a velocidade
do vento.

EXEMPLO: “VENTO DUAS HORAS, VINTE QUILÔMETROS POR
HORA!”.
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6-14. TIPO DE MUNIÇÃO

Caso o OA deseje que a missão seja cumprida com Gr Explosiva, deve
omitir este item. Caso deseje que seja em pregado outro tipo de Gr (Fum, Ilm, etc),
deve explicitá-lo na mensagem.

6-15. TIPO DE ESPOLETA

a. Instantânea: é omitido no pedido de tiro.

b. Retardo ou tempo: tem que ser incluído no pedido de tiro, se for
utilizada.

6-16. CONTROLE

a. Ajustarei: significa que a precisão com que o OA localizou o alvo não é
perfeita, tornando-se necessária uma ajustagem. O OA enviará correções após
cada tiro, rajada ou salva. Quando a observação é difícil ou intermitente, o OA
transmite: “A MEU COMANDO, AJUSTAREI! “ Nesse caso, após receber o pronto
da C Tir, o OA dará o comando de fogo. Esse procedimento prosseguirá até que
o OA, no fim de uma das mensagens, transmita: “QUANDO PRONTO!”

b. Eficácia: quando a localização do alvo é bastante precisa, a ajustagem
não é necessária ou é aconselhável o tiro de surpresa. O OA transmite:
“EFICÁCIA!”. Ele pode, também, transmitir “A MEU COMANDO, EFICÁCIA!”,
quando a observação for deficiente ou se assim o desejar, para obter um melhor
efeito no alvo.

c. Não posso observar: indica que o OA não pode observar o tiro, mas tem
razões para acreditar que o alvo existe no local designado e que é suficientemente
importante para justificar um tiro sem ajustagem. Cabe à C Tir cumprir ou não a
missão de tiro.

6-17. EXEMPLOS DE MENSAGENS INICIAIS

a. Observador para C Tir (salva)
"AQUI PO UM – MISSÃO DE TIRO – LANÇAMENTO QUATRO SETE

ZERO ZERO – DO PV – ESQUERDA DOIS ZERO ZERO – ENCURTE TRÊS
ZERO ZERO – TROPA DESABRIGADA – SALVA PELA DIREITA – AJUSTAREI!”

b. Observador para C Tir (eficácia)
"AQUI PO UM – MISSÃO DE TIRO – LANÇAMENTO ZERO CINCO

ZERO ZERO – DA CONCENTRAÇÃO BRAVO CHARLIE UM DOIS – DIREITA UM
ZERO ZERO – ENCURTE DOIS ZERO ZERO – ZONA DE REUNIÃO –  EFICÁCIA!”
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6-18. INFORMAÇÕES ENVIADAS AO OBSERVADOR

a. Conforme o constante do item 5-21.d, quando vai atirar sobre o alvo, a C
Tir envia a mensagem - resposta, com determinadas informações ao observador,
para ajudá-lo na condução do tiro. Essas informações devem ser dadas na
seguinte seqüência:

(1) seções que atuam na eficácia;
(2) peça que ajustará;
(3) processo de tiro na ajustagem;
(4) granada e espoleta;
(5) processo de tiro na eficácia (volume de fogo);
(6) escalonamento (zona);
(7) abertura de fogo; e
(8) designação da concentração.

b. Devem obrigatoriamente constar da mensagem-resposta da C Tir os itens
(1), (5) e (8), bem como os itens que forem diferentes daqueles pedidos pelo OA.

c. Quando a missão de tiro não puder ser cumprida, a C Tir informará ao OA:
“NÃO ATIRAREI! ( explicando as razões por que não o faz)!"

d. À medida que cada tiro é disparado, o OA é notificado: “(TAL) PEÇA
(SEÇÃO) ATIROU!" Quando a eficácia é iniciada, o OA é informado “ PELOTÃO
NA EFICÁCIA!" e, após a eficácia, “SÉRIE TERMINADA!"

e. Quando o OA pede a duração do trajeto, esta é dada: “DURAÇÃO DO
TRAJETO (TANTOS) SEGUNDOS!"

f. Quando o OA transmite “A MEU COMANDO!", a C Tir informa-lhe
“PRONTO!“ para indicar que as peças estão em condições de atirar e o comando
de fogo será dado pelo OA.

ARTIGO III

CONDUTA DO TIRO

6-19. MENSAGENS SUBSEQÜENTES DO OBSERVADOR

As mensagens subseqüentes devem seguir a sequência abaixo.

a. Correção de direção.

b. Correção na distribuição.

c. Correção na altura do arrebentamento.

d. Modificação em algum pedido especial. Por exemplo, mudar o tiro
efetuado por um único morteiro, para o tiro de salva, durante a ajustagem.
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e. Modificação do número de tiros.

f. Modificação do controle.

g. Modificação da munição ou espoleta.

h. Correção de alcance.

EXEMPLOS:
- “DIREITA (ESQUERDA) (TANTO), ALONGUE (ENCURTE) (TANTO)!"
- “DIREITA (ESQUERDA) (TANTO), REPITA ALCANCE!”
- "REPITA DIREÇÃO, REPITA ALCANCE!”
- "REPITA DIREÇÃO, ALONGUE OU ENCURTE (TANTO)!"

6-20. CORREÇÃO DE ERROS

a. Na mensagem inicial, quando o OA verifica que cometeu um erro em um
dos dados de sua mensagem inicial, ele transmite: ”ERRO!" Em seguida,
transmite a informação certa.

b. Na mensagem subseqüente, quando o OA verifica que cometeu um erro,
ele transmite: "ERRO!" Em seguida, transmite toda a mensagem.

c. Terminada a eficácia, o observador transmite "MISSÃO CUMPRIDA!” (se
o fogo tiver sido eficaz e suficiente) e informa o efeito observado.

EXEMPLO - "INFANTARIA DISPERSADA!”. Se o OA desejar interrom-
per temporariamente o tiro para reiniciá-lo depois, com os mesmos dados, envia
mensagem ”SUSPENDER  FOGO!” e, quando necessário, ”REINICIAR FOGO! ”

6-21. AJUSTAGEM DO TIRO

a. A finalidade do tiro de ajustagem é determinar, por meio de tiros
observados, os dados de tiro que serão utilizados para iniciar a eficácia. O
observador analisa os dados (de direção e alcance) e envia suas correções em
relação à LO. Todas as correções são determinadas e enviadas à C Tir em metros.
O tiro é considerado transportado para o alvo quando o mesmo ou os seus
estilhaços o atingem, ou quando o alvo é enquadrado por dois tiros, um curto e um
longo, com diferença de alcance de aproximadamente 50 metros ou 25 m,
conforme item 6-22 a. abaixo

b. Quando um arrebentamento é observado fora da LO, o tiro é transportado
para essa linha com o emprego da fórmula do milésimo  (1000F/D=N). A correção
em direção, assim determinada, é enviada à   C Tir, do seguinte modo: ”DIREITA
(ESQUERDA) (TANTO)!” As correções em alcance são enviadas à C Tir da
seguinte maneira: "ALONGUE (ENCURTE) (TANTO)!”.

c. A menos que o OA solicite o contrário, nos Btl/Rgt o tiro de ajustagem
é feito com a peça-base (2ª ou 3ª  peça do Pel Mrt P a 4 peças). Nos GAC, e feito
com as duas peças do centro (3ª e 4ª peças).
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d. Antes que a eficácia seja pedida, o tiro deve ser ajustado sobre o alvo.
Quando realizam transportes superiores a 200 metros, é aconselhável, geralmen-
te, proceder a uma completa ajustagem do tiro.

e. O efeito desejado quando se atua com o Mrt P é obtido colocando-se os
arrebentamentos tão próximos do alvo que o estilhaçamento das granadas o
neutralize ou o destrua.

6-22. AJUSTAGEM POR ENQUADRAMENTO

a. O método básico de ajustagem do tiro do morteiro é o enquadramento do
alvo em alcance, obtido quando o mesmo for colocado entre dois arrebentamentos
(um curto e outro longo).

b. Procura-se um enquadramento inicial em alcance e deve-se reduzir ou
quebrar  pela metade este enquadramento inicial, sucessivamente, até obter a
ajustagem do tiro.Obtido o enquadramento em 100m, o OA o reduz sucessiva-
mente  para 50 (dpa>25m) e para 25m (dpa <25m), até obter a ajustagem do tiro.
Como regra geral, quando o OA  estiver a menos de 1000 metros do alvo, a
mudança inicial de alcance para obter um enquadramento será de no mínimo, 100
metros. Para distâncias entre 1000 e 2000 metros, a mudança será de 200 metros
e para distâncias superiores a no mínimo 2000 metros, a mudança deverá ser de
no mínino 400 metros.

c. A experiência provou que o processo de ajustagem por enquadramento
é o mais econômico no que se refere ao consumo de munição e, a não ser que
o tempo seja o fator preponderante, é o mais eficiente sob condições normais de
combate.

6-23. AJUSTAGEM REGRESSIVA

a. Quando é necessário atuar a menos de 400 metros das tropas amigas,
o tiro é ajustado sobre o alvo pelo processo de ajustagem regressiva. O tiro
desencadeado a cerca de 200 metros da tropa amiga pode causar baixas. Neste
caso, é mais seguro ajustar o tiro sobre o alvo pelo processo regressivo, apesar
de ser mais demorado e consumir mais munição do que o enquadramento.

b. Inicialmente, é dado um tiro com um alcance que produza, com certeza,
um arrebentamento longo. O OA envia a correção em metros igual à metade da
distância alvo-arrebentamento e vai procedendo de maneira análoga, até que
possa atingir o alvo.

6-24. AJUSTAGEM DIRETA

a. Este método deve ser utilizado por observadores experientes, devido ao
alto grau de precisão exigido.
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b. O primeiro tiro é realizado no alvo designado, de acordo com a mensagem
inicial. Uma vez que o OA identifique o arrebentamento no rolo, ele aplica uma
correção para a linha de observação e, ao mesmo tempo, aplica uma correção em
alcance, até que o impacto seja observado no alvo ou próximo dele (50 ou 25 m,
conforme a dpa).

6-25. AJUSTAGEM DO FEIXE (tipos)

Apesar de ser muito improvável que a situação tática possibilite o uso desta
técnica, podem surgir situações que obriguem ao Pel realizar correções em peças
que não estejam atuando dentro do feixe.

a. Feixe paralelo
(1) Após a regulação sobre o PV, o OA, observando que o tiro de alguma

peça não está com a trájetoria paralela às demais, pode solicitar à C Tir ajuste do
feixe do pelotão, a fim de corrigir quaisquer erros na pontaria, enviando-lhe a
seguinte mensagem: "FRENTE DO PEL (TANTOS) METROS, AJUSTE FEIXE
PARALELO, PELOTÃO PELA DIREITA (ESQUERDA) POR UM! ”

(2) Quando o OA está sobre, ou perto da LT, a ajustagem começa quando
o alcance correto foi determinado pelo morteiro que está ajustando. A C Tir dispara
uma salva pela direita (ou esquerda) e o OA envia as correções para colocar os
arrebentamentos com intervalos de 35 metros (quando a frente do pelotão for de
100 metros). A largura do feixe deve ser igual à frente do Pelotão.

(3) A peça base deve ser ajustada sobre o ponto de ajustagem, e os
arrebentamentos dos outros morteiros, devem ser ajustados em relação ao ponto
que se está ajustando (aplicar a fórmula do milésimo). Quando o feixe é disparado,
ele faz a leitura do desvio em cada arrebentamento e do lugar onde deveria estar
e envia as correções, em metros, com o intuíto de colocar o arrebentamento no
seu local adequado.

EXEMPLO: ”PRIMEIRA PEÇA, DIREITA DOIS CINCO; QUARTA PEÇA,
ESQUERDA CINCO ZERO, REPITA ALCANCE; CESSAR FOGO; MISSÃO
CUMPRIDA! ”

b. Feixe aberto, convergente e especial. A eficácia, normalmente, é
desencadeada com o feixe paralelo. No entanto, a C Tir, a pedido do OA ou de
acordo com a largura do alvo, pode decidir utilizar qualquer tipo de feixe. Quando
o feixe for aberto, convergente  ou especial, a ajustagem do feixe, se necessário,
começa quando o alcance correto é determinado para a peça que se está
ajustando. O OA  corrige o feixe, enviando, individualmente, correções especiais
para cada arrebentamento, a fim de corrigir uma posição no feixe. Ele pode corrigir
o tiro de um ou mais morteiros que não estejam atirando na  parte desejada do alvo.
Ao ajustar um feixe de qualquer tipo, o OA dá atenção à direção do vento e solicita
que o feixe seja disparado pela direita ou pela esquerda, de modo que a fumaça
de um arrebentamento não prejudique a observação dos outros.
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6-26. EFICÁCIA

a. Escolha do processo de tiro na eficácia
Depois que a ajustagem é completada, o OA pede eficácia à C Tir. O tipo

e o volume de fogo são determinados pela C Tir, de acordo com a natureza do alvo.

b. Término da eficácia
Se a eficácia foi precisa, mas o volume de fogo, insuficiente, o OA pode

enviar "REPITA A EFICÁCIA!”. Se o tiro requer melhor ajustagem para assegurar
o máximo efeito, o observador envia as correções. Ao término da eficácia, o OA
transmite: ”MISSÃO CUMPRIDA!” e relata o efeito observado.

c. Fogo concentrado
Utilizado para neutralizar ou destruir alvos-ponto. Mensagem do OA:

”CONVERGIR O FEIXE, PELOTÃO, PELA DIREITA (ESQUERDA)!”. Depois que
o feixe for disparado, ele envia as  correções, para colocar o tiro de cada morteiro
sobre o alvo, e pede eficácia.

6-27. REGULAÇÃO

a. Generalidades
A regulação é a ajustagem do tiro sobre um ponto escolhido na área de

alvos, a fim de determinar elementos a serem introduzidos nas missões de tiro
subseqüentes.

Tendo em vista as características de emprego dos Pel Mrt P no Btl/Rgt,
adota-se o processo de regulação abreviada mais reduzido do que o utilizado
normalmente nas OM de Artilharia de Campanha, mas que propicia com maior
rapidez as correções na precisão desejada.

b. Início da missão
(1) Cabe à C Tir a iniciativa de determinar ao OA conduzir um regulação,

enviando a seguinte mensagem:
"OBSERVE REGULAÇÃO SOBRE PV - PERCUTENTE!"
(2) O OA, como resposta, envia à C Tir apenas o lançamento para o alvo.

EXEMPLO - "DOIS UNO OITO ZERO"

c. Fase da regulação
(1) Ensaio

O OA deve fazer os arrebentamentos sobre a LO e obter um
enquadramento (ou seja, um tiro longo e outro curto) de 100 m (DPA < 25 m) ou
de 200 m (DPA > 25 m). Obtido este enquadramento, o OA o quebra ( ou seja
procura obter um tiro no alcance médio entre os dois tiros enquadrantes) no
sentido conveniente e dá início à fase da melhora

(2) Melhora
Obtido o enquadramento de 50m, o Obs pode adotar um dos

procedimentos adiante especificados.
(a) Dar em lance de 25m no sentido conveniente e executar um tiro,

visando obter um tiro C e um tiro L, com alcances diferentes de 25 m (Fig 6-6).
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Fig 6-6. Exemplo de Regulação

(1) Se o tiro 5 for NA ou B Alc, a regulação estará terminada, pois
considera-se que foram obtidos um tiro C e um tiro L, com o mesmo alcance.

(2) Se o tiro 5 for L, a regulação estará terminada, pois foram
obtidos um tiro L (5) e um tiro C (4), com alcances diferentes de 25 metros.

(3) Se o tiro 5 for C, a regulação estará terminada, pois foram
obtidos um tiro L (3) e um tiro C (5), com alcances diferentes de 25 metros.

(4) As correções em direção e alcance enviadas ao final da
regulação são feitas baseadas somente nos dois tiros que enquadram o alvo de
25 metros.

(b) Corrigir o tiro em direção e alcance de modo a colocá-lo no PV  e
dar a regulação como terminada, sem executar o tiro (Fig 6-7).

 EXEMPLO:
DO = 3,0
"DR 10 - ALO 20 - REG TERMINADA"

Fig 6-7. Exemplo de Reg terminada sem o tiro
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ARTIGO IV

ESCOLHA DOS POSTOS DE OBSERVAÇÃO

6-28. CONDICIONANTES
Normalmente, o OA estará acompanhando o Cmt SU e terá de fazer

os pedidos de tiro de junto da linha de contato. Observadores postados mais à
Rtgd, atuando em proveito do Btl/Rgt, deverão selecionar posições de observa-
ções de acordo com as considerações abaixo.

a. Características de um P Obs
(1) Campos de vista largos e profundos.
(2) Fáceis de instalar e dissimular.
(3) Itinerários de acesso desenfiados.

b. Posição de muda: após ter instalado o melhor P Obs disponível, o OA
escolhe e prepara um outro, para o caso de o primeiro ser  identificado pelo inimigo.

c. Posição de contra-encosta
(1) Vantagens

(a) Pode ser ocupada durante o dia.
(b) Maior liberdade de movimento durante o dia.
(c) Facilidade para instalar e manter as comunicações.

(2) Desvantagens
(a) Vistas limitadas.
(b) Tiros inimigos ajustados na crista podem neutralizar o P Obs.

d. Posição de encosta
(1) Vantagens

(a) Os tiros contra a crista não o neutralizam.
(b) Melhores vistas à frente e nos flancos.
(c) Dissimulação.

(2) Desvantagens
(a) Ocupação tem que ser à noite.
(b) Se o observador mudar de posição durante o dia, arrisca-se a

denunciar o P Obs.
(c) Torna-se difícil, durante o dia, a reparação das comunicações por

fio.

e. Lembretes para os OA
(1) Ler com desembaraço cartas e fotografias aéreas.
(2) Saber usar o binóculo e bússola.
(3) Vigiar todo o setor, não se mantendo interessado apenas por uma

faixa deste.
(4) Fazer, sempre, um reconhecimento com vistas aos movimentos à
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frente.
(5) Preocupar-se com as armadilhas e as minas AP.
(6) Procurar disfarçar sua função, pois o OA é muito visado.
(7) Abrigar e colocar todo o material longe das vistas inimigas e sem

exposição aos raios solares.
(8) Estar a par do horário e do trajeto das patrulhas amigas, para não pedir

fogo sobre elas.
(9) Conhecer a posição dos elementos amigos mais avançados.
(10) Estar em condições de identificar o material inimigo que se

apresente em seu setor de atuação.
(11) Para transmitir mensagens concisas, mas completas, lembrando

das palavras chave: QUEM?; QUE?; QUANDO?; ONDE?; e COMO?.

ARTIGO V

OBSERVAÇÃO AÉREA

6-29. PROCEDIMENTOS

a. Os princípios já discutidos aplicam-se, de modo geral, tanto à observa-
ção, aérea quanto à terrestre. Contudo, como a posição do observador aéreo (O
Ae) muda constantemente em relação ao alvo, ele não pode enviar um lançamento
da LO, devendo, pois, ajustar o tiro em relação à LT.

b. É de vital importância que ele visualize a LT no terreno, durante a
ajustagem. A LT é fácil de ser visualizada quando o O Ae voa acima da posição
de tiro ou perto dessa linha.

c. O O Ae, muitas vezes, ajusta o tiro a grandes distâncias de observação
e pode não dispor do auxílio de instrumentos de observação. As pequenas
distâncias de observação, a posição dominante permite-lhe fazer avaliações
precisas em direção e alcance. Em ambos os casos, deverá ser estabelecida uma
distância padrão no terreno (em metros).

d. Após observar o primeiro tiro de sua ajustagem, o O Ae pode transmitir:
”ALONGUE (ENCURTE) QUATRO ZERO ZERO! ” para obter dois tiros de 400
metros que não só balizarão a LT, como também, dar-lhe-ão uma distância padrão
no terreno.

e. Como auxílio para o O Ae, a C Tir pode informá-lo sobre a duração do
trajeto no começo de cada missão. Um alerta é dado segundos antes do término
da duração do trajeto, possibilitando que o O Ae manobre para uma posição de
onde possa observar melhor o arrebentamento.
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CAPÍTULO 7

COORDENAÇÃO DO APOIO DE FOGO

7-1. GENERALIDADES

a. Neste capítulo, são tratados apenas os aspectos particulares que interes-
sam diretamente ao Pel Mrt P. Os princípios e medidas de coordenação, as missões
dos órgãos de coordenação e os deveres do coordenador de apoio de fogo são
abordados no manual C100-25 PLANEJAMENTO E COORDENAÇÃO DE FOGOS.

b. O apoio de fogo de um Pel Mrt P deverá ser coordenado com o plano de
manobra da unidade apoiada e com os fogos de outras armas de apoio.  O trabalho
de equipe pode ser levado a cabo por meio de uma coordenação planejada das
ligações e comunicações e pela observação das tropas inimigas e amigas na Z AÇ
de ação. Para se obter a distribuição ou a concentração de fogos desejada na Z AÇ
do Btl/Rgt, as decisões básicas que regulam a coordenação dos fogos dos Mrt P
serão da alçada do Cmt Blt/Rgt, por meio do centro de coordenação de apoio de fogo
(CCAF).

c. Coordenação com as subunidades apoiadas - o Cmt Btl/Rgt prescreve
a missão e o processo de emprego do Pel Mrt P.  O Cmt do Pel mantém ligação com
as SU apoiadas e prepara seu plano de fogos de acordo com o plano de ação dessas
SU.  Os OA do Pel Mrt P estabelecem contatos com as SU apoiadas e observam,
regulam e fazem pedidos de tiro, de acordo com as necessidades das SU apoiadas.

d. Coordenação com a  artilharia de campanha - para assegurar um apoio
imediato, sem dobramento de fogos, e para aumentar o efeito de destruição dos fogos
concentrados, os tiros de Mrt P serão coordenados com os tiros de artilharia de apoio.
As medidas de coordenação com a Art são efetuadas no CCAF do Btl/Rgt.
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7-2. ÓRGÃOS E NÍVEIS DE COORDENAÇÃO

a. Órgão de coordenação de apoio de fogo - um órgão de coordenação de
apoio de fogo é estabelecido, normalmente, em cada nível de comando.

b. Níveis de coordenação
(1) Subunidade - o comandante de subunidade coordena seu próprio apoio de

fogo e o integra ao seu esquema de manobra, constituindo uma exceção à regra geral de
que o artilheiro é o coordenador de apoio de fogo (CAF). O Cmt Cia é assessorado pelos
OA  de artilharia e de morteiro e, quando necessário, pelo controlador aéreo avançado e
pelo observador de tiro naval (OBTINA).

(2) Unidade - nesse nível, a coordenação é realizada no CCAF. Esse órgão
funciona junto ao PC do batalhão e sua constituição normal é:

(a) oficial de ligação de artilharia;
(b) representante do morteiro pesado da U;
(c) controlador aéreo avançado (CAA);
(d) oficial de ligação aérea (OLA), SFC;
(e) oficial de ligação de fogo naval (OLIFONA), SFC;
(f) representantes de outros meios de apoio de fogo; e
(g) S3 do Ar (Adj do S3 do Btl).

(3) Grande unidade - a coordenação nesse nível também é realizada num CCAF,
localizado junto ao PC da brigada. Sua constituição normal é:

(a) comandante do GAC orgânico (CAF);
(b) oficial de ligação de artilharia junto à brigada (Adj CAF);
(c) E3 do Ar (Adj E3);
(d) oficial de ligação aérea(OLA), SFC;
(e) oficial de ligação de fogo naval (OLIFONA), SFC; e
(f) representantes de outros meios de apoio de fogo.

c. Missões do Cmt Pel Mrt P
(1) Assessorar o CAF quanto ao emprego de todo o apoio orgânico disponível

na unidade.
(2) Elaborar ou participar da elaboração do plano de fogos da unidade e coordená-

lo com o plano de fogos de artilharia ou do escalão superior.
(3) Manter o CCAF informado quanto às disponibilidades e às possibilidades de

apoio de fogo orgânico.
(4) Informar ao CCAF os resultados das missões de apoio realizadas.

d. Princípios
(1) Empregar todo o apoio de fogo disponível.
(2) Atender ao tipo de apoio de fogo solicitado.
(3) Atribuir as missões de fogo ao órgão mais eficaz.
(4) Coordenar com rápidez.
(5) Empregar o menor Esc capaz de proporcionar o  Ap F desejado e eficiente.
(6) Ter um sistema comum de designação de alvos.
(7) Proporcionar proteção às instalações e tropas amigas.
(8) Evitar duplicação desnecessária de meios (um mesmo alvo com designa-

ções diferentes).
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7-3. TERMOS COMUNS

a. Fogo - conjunto de tiros com uma determinada finalidade tática.  Não se deve
confundi-lo com tiro, que é uma designação de ordem puramente técnica. Tiro refere-se
à técnica de conduzir os fogos.

b. Concentração - volume de fogo colocado sobre determinada área em um certo
período de tempo. Pode referir-se, também, a área designada e numerada para referência
futura como provável alvo.

(1) A concentração é representada, na carta ou na prancheta de tiro, por um
cruzamento de retas ou pela forma aproximada do alvo, sendo identificada por letras e
números. O centro desse símbolo representa o centro de uma área para a qual se calculam
os elementos de tiro. Utiliza-se símbolo idêntico, para  qualquer que seja a unidade
encarregada da concentração (Fig 7-1).

Fig 7-1. Exemplo de marcação de alvos

(2) A designação de letras e números deve ser NGA dentro do escalão mais
elevado que coordena os fogos, evitando-se numerar diversos pontos, na área de alvos,
com o mesmo número. As coordenadas do centro do símbolo são enviadas à C Tir.

(3) Pode-se utilizar uma concentração já prevista, para bater um alvo
localizado em suas proximidades. O tiro deverá ser realizado mediante ajustagem
(missão do tipo “ajustarei”) ou desencadeada a eficácia (missão do tipo “eficácia”).
Nesse último caso, o observador assim procede quando o alvo é localizado com
precisão, conforme os Cap 5 e 6.

(4) Para a previsão de concentrações, deve ser considerada a seguinte
prioridade:

(a) locais inimigos conhecidos;
(b) locais inimigos suspeitos; e
(c) acidentes do terreno.

(5) Não existe prescrição quanto ao número de concentrações. Estas devem ser
planejadas em áreas nas quais o combatente prevê a necessidade de ser desencadeado
o fogo rapidamente.

c. Grupo de concentrações - agrupamento de duas ou mais concentrações
cobrindo uma área tática, a qual,  por ser muito extensa, não pode ser batida por uma única
concentração. As concentrações, dentro do grupo, poderão ser desencadeadas suces-
siva ou simultaneamente. Cada concentração deverá, em princípio, ser atribuída a um
elemento de Mrt ou Art, para possibilitar simultaneidade de desencadeamento. O grupo
de concentração é designado por letras e números (Fig 7-2).

BB 102 CB 205

Alvo Linear

BC 001

Alvo Retangular
CB 301

Alvo Área
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Fig 7-2. Grupo de concentrações

d. Série de concentrações - número de concentrações ou grupo de
concentrações planejados para apoiar determinada fase da manobra, como um
ataque limitado, um assalto final ou um contra-ataque. A série é representada
como na figura 7-3 e é identificada por um codinome.

Fig 7-3. Série de concentrações

e. Barragem - tiro linear previsto para as armas de tiro curvo, destinado a proteger
as tropas amigas e as instalações, impedindo a progressão inimiga através das linhas ou
regiões defensivas. Seu emprego normal é no estabelecimento dos fogos de proteção final,
os quais incluem o emprego coordenado de fogos de Art e Mrt, campos de minas,
obstáculos etc, na linha de proteção final  (LPF ) (Fig 7-4).

(1) Normais - previstas e preparadas para serem desencadeadas a qualquer
momento, à base de uma por unidade de fogo (Fig 7-4).

(2) Eventuais - complementam as barragens normais.

Fig 7-4. Representações de barragens

 LIMÃO

H2F

HA 109HA
144

HA 119 HA
118

D 1F

DB 107 DB 113 DB 115

Br N 0140

Barragem EventualBarragem Normal

      
Br E 0030
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f. Preparação (Prep) - intensos fogos previstos, desencadeados de acordo
com um horário estipulado, em apoio a um ataque, a fim de interromper as
comunicações do inimigo, desorganizar as suas defesas e neutralizar os seus
meios de apoio de fogo. As preparações podem ser iniciadas antes ou depois da
hora H, durando até serem suspensas num horário previsto, ou a pedido dos
elementos em primeiro escalão.

g. Contrapreparação (C Prep) - intensos fogos previstos, desencadeados
na iminência de um ataque inimigo. Ela se destina a romper as formações
inimigas, desorganizar os seus sistemas de comando, de comunicações e de
observação e a enfraquecer o seu espírito ofensivo.

h. Horário de fogos - poderão ser executados a pedido, na ocorrência de
um acontecimento específico, fixado posteriormente à sua organização, ou em
uma hora prevista.

7-4. CLASSIFICAÇÃO DOS TIROS

a. Quanto ao efeito procurado
(1) Destruição.
(2) Regulação.
(3) Neutralização.
(4) Interdição.
(5) Inquietação.

b. Quanto à forma
(1) Concentração.
(2) Barragem.
(3) Tiro por peça.

c. Quanto ao grau de previsão
(1) Previsto - planejado com antecedência e constando do plano de fogos.
(2) Inopinados - executado sobre alvo surgido no decorrer da operação e

para o qual não haja tiro previsto.

d. Quanto à observação
(1) Observados - efeitos verificado pelo observador ou equipamento

especial (VANT, radar etc).
(2) Não observados - os efeitos não são verificados por nenhum sistema

de observação.

e. Tiros especiais
(1) Iluminativos - iluminar o campo de batalha.
(2) Propaganda - usados nas operações psicológicas.
(3) Fumígenos

(a) De cegar - sobre P Obs inimigo.
(b) De cortina - barragem de fumaça lançada para cobrir tropas ou

instalações amigas da observação do inimigo.
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(c) De balizamento - assinalar alvos.
(d) De sinalização - fumaça  colorida, para sinais pré-convencionados.

f. Quanto à finalidade tática
(1) Fogos de apoio - realizados em benefício das tropas empenhadas no

combate aproximado. Estes fogos podem ser de:
(a) apoio imediato - realizados em proveito direto das unidades em

contato e contra alvos, tão próximo dessas, que constituem  ameaças sérias e
imediatas para elas;

(b) proteção - realizados também em proveito das unidades em
contato, interessando, principalmente, ao conjunto da U (alvos mais afastados,
como PC, P Obs, Z Reu etc); e

(c) contramorteiro - realizados, especialmente, para bater os mortei-
ros inimigos.

(2) Fogos de aprofundamento.
(3) Contrabateria.
(4) Isolamento.

7-5. PLANO DE APOIO DE FOGOS

a. Generalidades
(1) É um plano coordenado e integrado, para o emprego de todos os  fogos

disponíveis. É, em síntese, o documento que regula o emprego de todas as armas
orgânicas, de apoio e em reforço, que apoiarão a ação de uma unidade ou força.

(2) Esse documento é um anexo à ordem de operações e possui os
apêndices correspondentes às armas de apoio disponíveis (Plano de fogos).  A
base do plano de apoio de fogos (PAF) é o plano de fogos de artilharia (PFA).

(3) O plano de fogos de morteiros constitui um apêndice do plano de apoio
de fogos e deve ser confeccionado em papel calco.

b. Planejamento de fogos
(1) Características

- É simultâneo.
- É concorrente.
- É pormenorizado.
- É coordenado e unificado.
- É contínuo - prossegue durante toda a operação: não termina com

a simples elaboração de um plano de apoio de fogos.
(2) Técnica de planejamento. (Fig 7-5)

(a) Elaboração dos planos provisórios e das listas de concentrações.
(b) Remessa dos planos provisórios e da lista de concentrações para

os órgãos de apoio de fogo correspondentes.
(c) Consolidação e coordenação dos planos provisórios e das  listas

de concentrações dos órgãos de apoio de fogo.
(d) Coordenação final e aprovação. (Fig 7-6)
(e) Difusão.
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Fig 7-5. Fluxograma do planejamento do Plano Provisório de Ap F-da U e das SU

Missão
Esc Sp

Unidade

DECISÃO
DIRETRIZ

MISSÃO

CCAF/U

PEDIDOS AO
ESCALÃO
SUPERIOR

Art
O Lig

PLANO
PROVISÓRIO

Mrt P
Cmt Pel

PLANO
PROVISÓRIO

PC/Cia (Esqd)

Cia
(Esqd) Art

OA

DECISÃO
Mrt P
OA

Mrt
Cmt Pel

PEDIDOS

PEDIDOS

PLANO

PROVISÓRIO

P
LA

N
E

JA
M

E
N

T
O

 D
E

 F
O

G
O

S
P

LA
N

E
JA

M
E

N
T

O
 D

E
 F

O
G

O
S

Coord

CONSOLIDAÇÃO
E PREPARAÇÃO
DOS DADOS DE

TIRO

PREPARAÇÃO
DOS DADOS DE

TIRO

C Tir Mrt P

7-5



C 23-95

7-8

Esc Sp

CCAF/U

CONSOLIDAÇÃO
DO PLANO PROVI-

SÓRIO DA UNIDADE

Esc Supe

ELEMENTOS
Ap F

DIFUSÃOPLANO
Ap F/U

EXTRATO
APÊNDICE

PAF

DIFUSÃO

PC/Cia (Esqd) Esc Sp

CONSOLIDAÇÃO
DO PLANO PROVISÓ-

RIO DA Cia/Esqd

PLANO
Ap F Cia (Esqd)

ELEMENTOS
Ap F

EXTRATO
APÊNDICE

Pel

Fig 7-6. Fluxograma da elaboração e difusão dos Pl Ap F da U e das SU
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CAPÍTULO 8

SEGURANÇA DO TIRO DO MORTEIRO

ARTIGO I

GENERALIDADES

8-1. INTRODUÇÃO

a. A segurança é uma responsabilidade do comando, contudo, todos estão
envolvidos e têm sua parcela de contribuição no cumprimento das normas de
segurança em vigor.

b. O princípio metodológico da imitação do combate não pode, em hipótese
nenhuma, ser causa, ou explicação, para o relaxamento com normas de
segurança. Estas asseguram a completa integridade de militares e civis que
possam, de alguma forma, ter relação de qualquer natureza com o tiro de morteiro.
Deve haver o equilíbrio adequado na busca do realismo e nas medidas de
segurança: um não deve ser fator inibidor do outro.

c. Na segurança dos tiros/fogos de morteiros, de uma maneira geral, cabe
ao S3 da unidade a coordenação e o controle do sistema de segurança que deverá
ser estabelecido. O S3 assessora o comando, ainda, na fixação de medidas e
normas relativas à segurança da tropa amiga em combate.

d. Em tempo de paz, nos exercícios com tiro real, o comandante designa
um oficial de segurança, normalmente o Cmt da SU à qual pertença o Pel Mrt P,
para ser o encarregado do estabelecimento e do  cumprimento do sistema de
segurança.

(1) Cabe ressaltar que todos os oficiais e graduados envolvidos direta-
mente com a execução, o controle e a direção de tiro fazem parte do sistema de
segurança.
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(2) Além das prescrições e procedimentos aqui contidos, normalmente
os grandes comandos, as grandes unidades e as direções dos campos de
instrução utilizados pelas unidades, para a realização do tiro real, expedem
diretrizes e normas de ação relativas à segurança da instrução.

(3) Outras medidas e normas peculiares poderão ser estabelecidas, a
critério do comando responsável.

EXEMPLO: adoção da utilização de protetores auriculares adequados,
desde que permita a conversação entre os membros da guarnição da peça.

(4) Para fins de instrução, para o tiro AE, com espoleta e instantâncea
ou retardo, deve-se adotar como margem de segurança mínima a distância
equivalente a 350 m subtraída do equivalente a um garfo.

EXEMPLO: tropa amiga a 2.250 m = Tir = 120 AE PR, Cg 3
- Dst base = 2.250 + 350 = 2.600 m
- Alça da Dst base = 1.095,6"'
- Garfo (obtido na TNT) para Dst 2600 m = 36"'
- Alça da Dst mínima = Alça da Dst base - garfo = 1.095,6-36 = 10.59,6".
- Alça 1059,6"' equivale, na TNT, a 2.718,3 => 2.720 m
- Alcançe Mínimo = 2.720 m

8-2. DEVERES POR OCASIÃO DOS EXERCÍCIOS COM TIRO REAL

a. Do S3 da Unidade
(1) Assessorar o comando, sugerindo o estabelecimento das normas e

medidas de segurança cabíveis.
(2) Com a antecedência necessária, solicitar, via canal de comando, a

interdição do espaço aéreo.
(3) Fornecer o cartão de segurança ao oficial de segurança da unidade

e ao Cmt Pel Mrt P.
(4) Estabelecer medidas e normas para o controle do sistema de

segurança.
(5) Estabelecer medidas e fixar meios de primeiros socorros e evacuação

de feridos, no nível OM.
(6) Coordenar o sistema de segurança.
(7) Manter estreita ligação com o oficial de segurança.
(8) Na necessidade, fazer cessar o tiro, informando ao comando e ao

oficial de segurança da OM.

b. Do oficial de segurança da OM
(1) Antes de iniciar-se o tiro

(a) Verificar se o cartão de segurança fornecido pelo S3 se aplica ao
exercício a realizar, ao local e à data.

(b) Fornecer cópia do cartão de segurança para o Cmt Pel Mrt P.
(c) Verificar se as peças estão na posição especificada no cartão de

segurança.
(d) Verificar o paralelismo do feixe, suplementarmente ao Cmt Pel Mrt P e

ao CLF.
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(e) Verificar se há perigo de ocorrência de incêndio nas proximidades
das peças e na região de impactos.

(f) Verificar a elevação máxima determinada pelo CLF e compará-la
com a obtida para o alcance mínimo previsto no cartão de segurança, usando a
de menor valor.

(g) Verificar, em complemento ao Cmt Pel Mrt P e ao CP, se a
munição a ser empregada é do tipo especificado no cartão de segurança.

(h) Fornecer, aos elementos encarregados da condução do tiro no(s)
PO, os limites da área de alvos e identificar os alvos.

(i) Verificar ou confirmar se a área de impactos está livre de pessoal,
animal etc.

(j) Quando todas as tarefas citadas anteriormente já estiverem sido
concretizadas, liberar o tiro, avisando ao comando, ao  S3 e ao (s)  observador (es).

(l) Lançar pontos de segurança que isolem a área, dotados de meios
de comunicações.

(2) Durante o tiro
(a) Permanecer junto ao posto de observação, para  coordenar a

segurança do tiro.
(b) Manter estreita ligação com o S3, a LF e as C Tir.
(c) Fazer cessar o tiro, se necessário,  informando ao S3 e ao  Cmt

Pel Mrt.
(d) Registrar num esboço panorâmico ou carta o local de impactos

de engenhos que venham a falhar.
(3) Após o tiro - determinar e verificar a destruição das granadas falhadas.

c. Do Cmt Pel Mtr P
(1) Antes de iniciar o tiro.

(a) Preparar o diagrama de segurança e fornecê-lo à C Tir e ao CLF.
(b) Verificar cada peça, particularmente quanto à direção geral do

tubo.
(c) Fazer a verificação dos aparelhos de pontaria e da pontaria inicial

das peças.
(d) Assegurar-se de que os chefes de peças estão informados das

elevações mínimas e máximas, dos limites direito e esquerdo e da graduação
mínima da espoleta.

(e) Verificar a colocação das balizas de segurança e das travas nos
mecanismos de elevação das peças.

(f) Verificar se a munição a ser empregada é do tipo previsto e
estabelecer medidas para o controle da munição que será utilizada.

(g) A fim de possibilitar a correta determinação do número de
granadas falhadas, designar um homem para o PO, com a responsabilidade
específica de contar, durante o tiro, o número de granadas que explodiram.

(2) Durante o tiro
(a) Assegurar-se de que as cargas, os projéteis e as espoletas estão

sendo utilizados dentro dos limites previstos no cartão de segurança.
(b) Informar à direção do exercício quando um comando de tiro não

oferecer segurança para o tiro e as razões para tal.
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EXEMPLOS:
“SEM SEGURANÇA PARA O TIRO – DERIVA 3’’
"FORA DO LIMITE DIREITO!”
“SEM SEGURANÇA PARA O TIRO – 5’’
"ACIMA DA ELEVAÇÃO MÁXIMA!”
“SEM SEGURANÇA PARA O TIRO – 2’’
"ABAIXO DA ELEVAÇÃO MÍNIMA!”

(c)  Liberar, quando for o caso, o tiro da(s) peça(s), por meio de sinal
convencional preestabelecido.

(d) Relatar, ao S3, os incidentes de tiro, acidentes ou mau funciona-
mento da munição, eventualmente ocorridos com o Mrt.

(e) Suspender o fogo, quando comprovar a existência de alguma
condição de insegurança, tais como:

1) manuseio impróprio de munição;
2) pessoal fumando perto das peças;
3) suplementos expostos ao calor do sol ou sendo queimados; e
4) desrespeito das restrições impostas às peças que não estão

atirando.
(f) Assegurar-se de que os dados de segurança (derivas, elevações

etc) foram acrescidos algebricamente às correções obtidas na ajustagem.
(g) Em caso de incidente de tiro, fazer com que as peças cessem o

fogo e permaneçam com os elementos de tiro inalterados.
(3) Após o tiro

Por meio do CLF, providenciar a contagem e destruição de todas as
cargas de projeção, evitando que suas sobras sejam levadas para fora da área de
exercício. A queima deve ser realizada em um buraco de, no mínimo, um metro
de profundidade e a uma distância de, no mínimo, cem metros de qualquer órgão.
O CLF deve acompanhar o pessoalmente esta operação.

d. Do chefe da C Tir
(1) Antes de iniciar o tiro

(a) Verificar se as pranchetas de tiro ou os corretores de posição
estão com os dados corretos.

(b) Assegurar-se de que as restrições impostas são do conhecimen-
to e foram adotadas pela C Tir (um exemplo é o diagrama de segurança).

(2) Durante o tiro
(a) Assegurar-se de que os elementos de tiro estão corretos por

ocasião dos trabalhos dos elementos da C Tir e na transmissão para as peças.
(b) Não atender a qualquer correção fora da  manga de segurança ou

se a flecha máxima da trajetória estiver acima dos limites da NOTAM concedida
para execução do tiro. Comunicar tais fatos, imediatamente, ao Cmt Pel Mrt P.

(c) Verificar a área de impacto do projetil do tiro Ilm.

e. Do chefe da peça
(1) Antes de iniciar o tiro

(a) Solicitar ao CLF os dados que se seguem:
1) elevações mínima e máxima;

8-2
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2) limites direito e esquerdo;
3) graduação mínima da espoleta;
4) tipo de munição e lote que serão empregados;
5) carga e espoleta que serão utilizadas; e
6) outros dados julgados indispensáveis para a segurança do tiro.

(b) Assegurar-se de que a munição está estocada corretamente.
(c) Tomar medidas para o preparo e o controle da munição.
(d) Verificar, sumariamente, se as características físicas dos compo-

nentes da munição permanecem inalteradas.
(e) Inspecionar a alma do tubo.
(f) Outras necessidades.

(2) Durante o tiro
(a) Assegurar-se de que as granadas não são atiradas com elevações

abaixo da mínima ou acima da máxima.
(b) Assegurar-se de que as granadas não são atiradas fora dos limites

das derivas.
(c) Assegurar-se de que as granadas com espoletas de tempo não

são atiradas com registro de espoleta menor do que o evento mínimo prescrito.
(d) Em caso de receber o comando de "CESSAR-FOGO", não alterar

nenhum elemento da pontaria da peça.
(e) Outras medidas estabelecidas.

(3) Após o tiro
Providenciar a entrega, ao CLF, de todas as sobras das cargas de

projeção para destruição.

f. Elementos do sistema de segurança - todos os elementos pertencen-
tes ao sistema devem desempenhar suas tarefas, de modo que todas as normas,
medidas, limites de segurança etc, sejam cumpridos. Tal sistemática, em
princípio, não deve atrasar a realização dos tiros, mas, por outro lado, o tiro só deve
ter início quando todos as medidas de segurança tenham sido estabelecidas.

ARTIGO II

CARTÃO DE SEGURANÇA

8-3. DEFINIÇÃO

É um documento que prescreve todas as imposições para a realização do
exercício de tiro real, com implicações na segurança. É fornecido pela C Tir, a todos
os oficiais diretamente ligados à execução do tiro. Uma cópia é entregue ao oficial
de segurança, para possibilitar a montagem do diagrama de segurança (Fig 8-1).
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8-4. EXEMPLO DE CARTÃO DE SEGURANÇA

Fig 8-1. Exemplo de Cartão de Segurança

ARTIGO III

BALIZAS DE SEGURANÇA

8-5. EMPREGO DAS BALIZAS

As balizas de segurança são usadas para cada peça, como um auxílio ao
oficial de segurança, colocadas nas derivas dos limites esquerdo e direito
previstas no cartão de segurança.

LIMITES DE SEGURANÇA PARA Mrt P 120 mm M2 R

- Pos Mrt: 00420 - 08660 - 1030

- Dire Vig: L 1620´´´ - Ponto de Rfr: PICO DO GAVIÃO

- Der Vig: 2800´´´

- Lim Esqu: Der 2886´´´ - Lim Dirt: L 2727´´´

- Alc Min: 3700 m - Alc Max: 4850 m

- Instruções especiais

- Tiro liberado entre 020800 e 021230 Nov 06

________________________________
Maj S3
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ARTIGO IV

TIRO ILUMINATIVO

8-6. TIRO ILUMINATIVO

a. Deve ser considerada a segurança tanto da área onde o dispositivo de
iluminação é acionado, quanto a área de impacto do corpo da granada.

b. O oficial de segurança deve considerar as condições do terreno onde é
realizado o tiro iluminativo, devido à possibilidade da ocorrência de incêndios
provocados pela queima, no solo, do artifício iluminativo.

c. Cabe, ao Cmt Pel Mrt P, fornecer os dados à C Tir, para o estabelecimento
da manga de segurança.

ARTIGO V

MANGA DE SEGURANÇA

8-7. DEFINIÇÃO

a. A manga de segurança representa, em escala e graficamente, a forma
(dimensões) da área de impactos, devendo ser repassada para a prancheta, na
cor vermelha, com os dados fornecidos pelo Cmt Pel  Mrt P. Qualquer alvo locado,
inicialmente, fora da manga de segurança, ou que em função das correções
enviadas pelo observador,  venha a situar-se fora dela, não deverá ser batido e tal
fato deverá ser informado ao OA.

b. Nos exercícios em campanha, o S3 e os observadores não deverão
planejar e solicitar fogos em pontos próximos à linha que delimita a manga de
segurança, devido à dispersão dos estilhaços.

c. A manga de segurança deve abranger uma área que possua uma
distância de no mínimo 8 (oito) desvios prováveis e em direção, em relação ao PV
- considerado como ponto central da área de alvos - acrescido de 1.000 m. Esta
dimensão mínima da manga de segurança é obtida através dos valores da TNT
para o PV da missão de tiro.

d. Essas dimensões devem ser estritamente seguidas, sendo considera-
das como limite de segurança para o deslocamento e observação da tropa que
realiza a missão de tiro.

8-8. FORMATO

A manga de segurança terá o formato, em escala, da área de impactos do
campo de instrução no qual estiver sendo desenvolvido o exercício de tiro.
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ARTIGO VI

PLANO DE SEGURANÇA

8-9. COMPOSIÇÃO DO PLANO

a. O plano de segurança deverá ser confeccionado em duas partes: uma
escrita e uma gráfica.

b. A parte escrita deverá conter informações sobre:
(1) o tipo de instrução ou o exercício que estará sendo realizado;
(2) as datas e os horários;
(3) a carta topográfica de referência;
(4) o tipo de armamento que irá atirar;
(5) equipe de segurança - constituição e procedimentos;
(6) equipe de combate  a incêndio - constituição e procedimentos;
(7) medidas de atendimento em caso de acidentes - atendimento no local

e evacuação (feridos e / ou mortos);
(8) comunicações:

(a) indicativos e freqüências da rede de segurança;
(b) sinalização visual (painéis, fumígenos  etc.);
(c) ligação área de exercício - quartel; e
(d) outras medidas.

(9) número da NOTAM e do limite vertical;
(10) necessidade de evacuação de moradores;
(11) medidas de proteção individual (uso de protetores auriculares, uso

do capacete de aço etc.); e
(12) medidas de caráter geral:

(a) cuidados especiais nas LF;
(b) procedimentos de segurança nos PO; e
(c) outras.

c. A parte gráfica, representada por meio de um calco (Fig 8-2) deverá
conter:

(1) a(s) manga(s) de segurança do(s) campo(s) de tiro;
(2) as áreas de posição a serem ocupadas e a(s) DGT(ou LT) de cada uma

delas;
(3) a localização dos postos de segurança e dos  P Obs para cada campo

de tiro;
(4) áreas de fogo proibido existentes nos limites da região do exercício

(povoados, represas, pontes etc.);
(5) principais alvos a serem batidos;
(6) no caso do tiro iluminativo:

(a) alvo(s) a ser(em) iluminado(s); e
(b) ponto(s) provável(is) de impacto do corpo do projétil.

8-9
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(7) quadro resumo contendo:
(a) data;
(b) horário do tiro;
(c) área de posição;
(d) área de alvos;
(e) P Seg; e
(f) P Obs.

d. Uma cópia do plano deve ser enviada ao escalão superior e, no âmbito da
unidade, a distribuição mínima deve contemplar os seguintes oficiais ou instalações:

(1) Cmt e SCmt do Btl / Rgt / Gp;
(2) S3;
(3) Cmt Cia;
(4) Cmt Pel Mrt P, CLF e Ctir; e
(5) Of Seg.

8-10. EXEMPLO DE PLANO DE SEGURANÇA

a. Parte escrita

EXÉRCITO BRASILEIRO
5ª DE – 50ª BDA INF BLD

501º BIB

An “A” (PLANO DE SEGURANÇA) à OI Nr 035/06

1. INSTRUÇÃO/EXERCÍCIO

- Operação Gavião

2. DATAS/HORÁRIOS

- 050700 a 061700POut 06

3. REFERÊNCIAS

- Crt LUMINÁRIAS NO e SÃO TOMÉ DAS LETRAS SO - Esc 1:25000

4. TIPO DE ARMAMENTO

- Mrt P 120 mm M2 R, Mtr .50 e  AT4

VISTO

_________
Cmt
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5. SEGURANÇA

a. Equipe de Segurança
- 1º Ten, 3º Sgt e 8 Cb / Sd

b. Ligação entre os P Seg
- rádio e painéis brancos

c. Equipe de combate a incêndio
- 3º Sgt e 10 Cb / Sd

d. Proteção individual
(1) Durante a realização do tiro de qualquer uma das armas, tanto o(s)

executante(s), quanto a Eq Seg, deverão estar com capacete de aço.
(2) Todo o pessoal das LF, bem como os atiradores de Mtr e AT 4, deverão

usar protetores auriculares durante o tiro.

e. Segurança coletiva
(1) Todos os elementos participantes do exercício deverão conhecer os

sinais visuais/auditivos para o “CESSAR FOGO”.
(2) Qualquer elemento que observe ato atentatório à segurança deve estar

previamente instruído para comandar o “CESSAR FOGO” ou acionar a
sinalização visual/auditiva correspondente.

(3) As peças deverão iniciar e construir abrigos individuais para a
guarnição, nos intervalos das missões.

(4) A ocupação dos P Obs deverá ser feita na crista militar das contra-
encostas, considerando a DGT.

(5) A LF deverá possuir, no mínimo, um dispositivo acústico, tipo sino,
colocado em lugar de fácil acesso a todos.

f. Evacuação de moradores
- não é o caso.

g. NOTAM – 605 B – 17000 ft

h. Publicação, no informativo da OM, nos dias 02, 03 e 04 Out 06.

i. Deverá ser confeccionado um croqui, para localizar os impactos
dos engenhos falhados, com as suas coordenadas aproximadas.

6. PROCEDIMENTO EM CASO DE ACIDENTE

a. Atendimento local
(1) Equipe de Saúde (Eq Sau)

- 1º Ten Med
- 2º Sgt Enf
- Cb Aux Enf
- 1 Cb/Sd atendente por LF

(2) Localização da Eq Sau - junto à LF

8-10
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b. Evacuação
- por ambulância

7. COMUNICAÇÕES

a. Rede de segurança
(1) Indicativos

- P Seg 1 (PDR) - Seg 1
- P Seg 2 - Seg 2
- P Seg 3 - Seg 3
- P Seg 4 - Seg 4

(2) Freqüências
- Fp (MHz) - 4255
- Fa (MHz) - 4580

b. Ligação com o quartel
(1) Indicativos

(a) Posto na R do exercício S3 (PDR) – CAMELO.
(b) Posto no quartel – LOBO.

(2) Freqüências Fp – 3280 MHz Fa – 3555 MHz.
(3) Ligação nas horas ímpares; o posto LOBO opera em escuta perma-

nente.

c. Sinalização visual
(1) Para suspender o tiro, o P Seg deverá estender o painel branco em

lugar visível do P Seg 1 ou acionar a Gr M Fum cor amarela.
(2) No caso do tiro noturno, acionar o foguete de estrelas coloridas.

OBSERVAÇÃO - A publicação prevista na letra h. do Nr 5. SEGURANÇA
poderá ser feita em jornal de circulação na cidade onde se situa o campo de tiro.
É importante que seja realizada nos casos em que o campo de tiro não pertença
ao EB  e seja utilizado por civis, com outras finalidades.
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De acordo: ______________
S3

Aprovo: ________________
Cmt

Apêndice Nr 1 ao Anexo "A" à OI Nr 035/06

21

51

24

57

26

PV

DGT
Cent Pel

Cent Pel

8/9

9 B
DGT

3

2

1

d a

b

c

b. Parte gráfica (Fig 8-2)

Fig 8-2. Exemplo de calco do plano de segurança
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ANEXO A

LISTA DE OPERAÇÕES DE MANUTENÇÃO
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OBSERVAÇÕES:
1. As  instruções para a manutenção  do morteiro  não  devem  ser

consideradas  como  autorização para a  sua execução  fora do escalão
considerado.

2. O Manual MD 42-M-02 - Doutrina de Logística Militar define as
responsabilidades  pela manutenção  nos diversos escalões.

3. As instruções para manutenção de 3º/4º escalões poderão ser
utilizadas pelo 2º escalão quando a situação  tática o  tornar imperativo.
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ANEXO B

PLANO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA

TABELA 1. Manutenção

Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:451



C 23-95

B-2

Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:452
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Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:454
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TABELA 2. Manutenção Semanal

Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:456
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Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:457
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TABELA 3. Manutenção Mensal

Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:458
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Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:459
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Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:4510
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OBSERVAÇÃO: A Manutenção Mensal da CULATRA (OPERAÇÃO Nr 5)
deve ser realizada quinzenalmente, caso o morteiro seja armazenado em locais
onde as condições atmosféricas sejam desfavoráveis à conservação do armamen-
to, como por exemplo, regiões próximas ao mar ou com clima quente e úmido.

TABELA 4. Manutenção Semestral

Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:4512
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Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:4514
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Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:4516
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LEGENDA

Referência  - Periodicidade - Lubrificante

D - Diária;  S - Semanal; M - Mesal 6M; - Semestral

Fig. B-1. Carta-guia de lubrificação (1a parte)

4 - 6M
GAM 2 - D

ONLA

3 - D
ONLA

6 - 6M
GAM

5 - 6M
GAM

1 - D
ONLA

Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:4517
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8 - 6M
GAM

6 - 6M
GAM5 - 6M

GAM 7 - 6M
GAM

1 - D
ONLA

3 - 6M
GAM

4 - 6M
GAM

2 - 6M
GAM

7 - 6M
GAM

2 - D
ONLA

5 - 6M
GAM3 - 6M

GAM

1 - D
ONLA

4 - 6M
GAM

6 - 6M
GAM

8 - 6M
GAM

Fig. B-2. Carta-guia de lubrificação (2a parte)

Fig B-3. Carta-guia de lubrificação (3a parte)

Aexo B.pmd 12/4/2007, 17:4518
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ANEXO C

MONTAGEM DE CAPA PROTETORA

C-1. GENERALIDADES

A capa protetora deve ser utilizada, sempre que possível, tanto durante o
transporte do Mrt, quanto nas ocasiões estáticas que necessite ser protegido do
sol, poeira e umidade.

C-2. OPERAÇÕES

a. Colocar o morteiro na posição de transporte (Fig. C-1).
OBSERVAÇÃO - O sistema de atrelamento não deve ser montado nesta

operação.

b.  Abrir a capa protetora, iniciando a montagem pela região cilíndrica da
capa que protege o tubo do morteiro (Fig. C-2).

Fig. C-1                                                 Fig. C-2
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c. Puxar a capa sobre o tubo, verificando se a região do berço está
totalmente coberta. Em seguida, passar a capa sobre a placa-base e realizar o
aperto da cinta que garante sua fixação no morteiro (Fig. C-3)

d. Vista geral do morteiro em posição de marcha, com a capa protetora
montada (Fig. C-4)

OBSERVAÇÃO - O sistema de atrelamento deve ser acoplado ao
morteiro, após o término das operações descritas acima.

Fig.C-3                                                  Fig.C-4
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ANEXO D

MONTAGEM DO SISTEMA DE SINALIZAÇÃO PARA TRANSPORTE
(SST)

D-1. GENERALIDADES

O SST deve ser utilizado, sempre que possível, durante o transporte do Mrt,
particularmente nas estradas e vias públicas e, também, em condições de má
visibilidade, respeitando a disciplina de luzes das operações.

D-2. OPERAÇÕES E VISUALIZAÇÕES

a. Vista geral do Sistema de Sinalização para Transporte (Fig. D-1).

Fig. D-1

b. Colocar o morteiro na posição de transporte. Em seguida, posicionar o
SST sobre a placa-base, colocando a chapa de encaixe centrada em relação ao
ferrolho de extração da placa-base. Posteriormente, posicionar o encaixe do
ferrolho do SST no ferrolho de extração da placa-base (Fig.D-2).
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OBSERVAÇÕES:
(1) O tubo do morteiro deve estar na posição horizontal, com a

arma apoiada pelo sistema de atrelamento (utilizar um cavalete ou o engate da
viatura tratora).

(2) O SST pode ser montado antes ou depois da montagem da
capa protetora.

c. Fechar o ferrolho de extração da placa-base, utilizando o manípulo.
OBSERVAÇÃO - Verificar se o encaixe do ferrolho do SST está fixado

corretamente  (Fig.D-3).

Fig.D-2                                                  Fig.D-3

d. Girar os dois manípulos retos (posicionados nas extremidades) da
posição horizontal (destravado) para a posição vertical (travado) (Fig.D-4).

OBSERVAÇÃO - O manípulo esquerdo deve ser girado no sentido
anti-horário e o direito no sentido horário, ficando a parte maior dos manípulos
voltada para baixo.

e. Vista geral dos manípulos retos (posição travado) (Fig.D-5).
OBSERVAÇÃO - Caso necessário, gire os manípulos retos até

garantir que as travas estão fixando de modo satisfatório o SST na placa-base.

Fig.D-4                                                  Fig.D-5

D-2
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f. Vista geral da trava (posição horizontal) (Fig.D-6).

g. Atarraxar o manípulo curvo (posicionado no centro), com o objetivo de
garantir um aperto adicional do SST na placa-base. Em seguida, atarraxar o
manípulo reto (posicionado no centro), que tem a função de contraporca, visando
travar o manípulo curvo ( Fig.D-7).

OBSERVAÇÃO - Durante esta operação imobilize o manípulo curvo,
a fim de garantir a correta fixação do SST.

Fig.D-6                                                  Fig.D-7

D-2
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ANEXO E

VERIFICAÇÃO E RETIFICAÇÃO DA LINHA DE VISADA UTILIZAN-
DO O APARELHO DE PONTARIA M34 A1 E O COLIMADOR M2 A1

E-1. GENERALIDADES

a. O procedimento para verificação e ajustagem do aparelho de pontaria –
colimação -  M34 A1 utilizado no Mrt  P 120 mm M2 Raiado, utiliza o processo
do ponto afastado, em virtude de ser mais preciso do que o processo que utiliza
o alvo de ajustagem (alvo de retificação).

b. Antes de iniciar o procedimento de colimação, deve-se verificar e remover
qualquer rebarba ou imperfeição que possa existir na região da boca do tubo onde
o colimador será montado. O colimador M2 A1 possui um ajuste do conjunto
óptico que é realizado pelo fabricante, e não deve ser manutenido pelo usuário.
Esse equipamento deve apenas ser limpo antes e depois de sua utilização,
seguindo as instruções que constam no interior do seu estojo.

c. Este procedimento pode ser utilizado como referência para colimação do
morteiro, quando for utilizado outro modelo de aparelho de pontaria. Neste caso,
o Arsenal de Guerra do Rio – AGR deve ser comunicado, visando adequar as
instruções específicas para o aparelho de pontaria M34 A1 ao novo equipamento
de pontaria.

d. As operações descritas a seguir, devem, a princípio, ser realizadas pelo
C1, com auxílio do C2.

OBSERVAÇÕES:
(1) O morteiro produzido pelo AGR é entregue com o procedimento de

colimação já executado.
(2) A posição do morteiro não deve ser alterada durante toda essa

operação.
(3) O aparelho de pontaria que for utilizado durante o procedimento de

colimação não deve mais ser utilizado em outro armamento. Caso ocorra a
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necessidade de troca do aparelho de pontaria, o procedimento de colimação deve
ser refeito.

E-2. PROCEDIMENTO ILUSTRADO DE COLIMAÇÃO

a. Vista geral do aparelho de pontaria M34 A1 ( Fig.E-1).

b. Vista geral do colimador M2 A1 (Fig.E-2).

Fig.E-1                                                  Fig.E-2

c. Montar o aparelho de pontaria no seu alojamento, localizado no SAPON
(Cj 8) (Fig.E-3).

OBSERVAÇÕES:
(1) O aparelho de pontaria deve estar ajustado para deriva zero e elevação

800'".
(2) O morteiro deve estar em posição de tiro com as braçadeiras do turbo

(Cj 13 ) e da placa-base (Cj 15) abertas.
(3) A placa-base (Cj 14) não necessita estar ancorada no terreno para a

realização deste procedimento.

d. Verificar a correta montagem do aparelho de pontaria na guia do aparelho
de pontaria do SAPON (Fig.E-4).

OBSERVAÇÕES:
(1) O aparelho de pontaria está corretamente montado, quando o este

estiver travado na guia do aparelho de pontaria, por intermédio do encaixe do
ressalto da alavanca de montagem no rebaixo existente na guia do aparelho de
pontaria.

(2) Nesta posição, o aparelho de pontaria não consegue ser retirado sem
o acionamento manual da alavanca de montagem.

(3) Após a montagem e travamento do aparelho de pontaria, deve-se
verificar a existência de folga no conjunto. Caso isto ocorra, deve-se acionar o
pessoal especializado do B Log.

E-1/E-2
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Fig.E-3                                                  Fig.E-4

e. Vista geral do aparelho de pontaria M34 A1, ajustado para deriva zero e
elevação 800"', montado no Mrt P 120 mm M2 raiado (Fig.E-5).

f. Ajustar a elevação do morteiro para 800"', calando a bolha de nível
longitudinal do aparelho de pontaria (Fig.E-6).

OBSERVAÇÃO - Acionar o DELAP (Cj 6) e o DAFEL (Cj 7) para realizar
esta operação.

Fig.E-5                                                 Fig.E-6

g. Posicionar um instrumento com  bolha de nível sobre a guia dianteira do
MEPONDIR (Cj 4) (Fig.E-7).

OBSERVAÇÃO - Pode ser utilizado um quadrante de nível, ajustado para
elevação zero miléssimos, como recurso na ausência de um instrumento com
bolha de nível.

E-2
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h. Destravar o MENTRA (Cj 5) e calar a bolha de nível do instrumento
posicionado sobre a guia dianteira do MEPONDIR, por intermédio do acionamento
deste mecanismo. Após o término desta operação, deve-se verificar se a bolha de
nível transversal do Ap Pont está calada (Fig.E-8).

OBSERVAÇÕES:
(1) Se a bolha de nível transversal do Ap Pont não estiver calada, NÃO

realize as operações i e j.
(2) Caso contrário, ajuste os parafusos de calagem do SAPON (Cj 8),

seguindo as operações descritas a seguir.

                       Fig.E-7                 Fig.E-8

i. Ajustar a bolha de nível transversal do Ap Pont, atarraxando lentamente
um dos parafusos de calagem localizados na base do SAPON, corrigindo, assim,
os eventuais desvios geométricos do SAPON. Inicialmente, deve-se verificar
qual(is) parafuso(s) de calagem produz (em) maior ajuste na bolha de nível
transversal do aparelho de pontaria. Em seguida, atarraxar os demais parafusos
de calagem (Fig.E-9).

OBSERVAÇÕES:
(1) Ao final desta operação, os parafusos de calagem devem receber um

aperto final de 1/4 de volta, para que o SAPON fique travado na posição. Verificar
se a bolha de nível transversal do aparelho de pontaria permanece calada após o
término desta operação.

(2) Retirar o instrumento posicionado sobre a guia dianteira do MEPONIDR
após o término desta operação. Nos procedimentos descritos a seguir , deve-se
utilizar como referência a bolha de nível transversal do aparelho de pontaria.

(3) Caso não seja possível calar a bolha de nível longitudinal do Ap Pont
seguindo este procedimento, deve ser acionado o pessoal especializado do B Log.

E-2
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j. Continuação da operação anterior (Fig.E-9 e E-10).

Fig.E-9                                                  Fig.E-10

l. Vista geral da bolha de nível transversal do Ap Pont calada (Fig E-11).

m. Vista geral da posição de manejo do colimador M2 A1 (Fig E-12).

 Fig.E-11                                                Fig.E-12

n. Montar o colimador M2 A1 na boca do tubo do morteiro (Fig.E-13).
OBSERVAÇÕES:
(1) Realizar essa operação com cuidado, pois a folga diametral reduzida,

existente entre o colimador e o tubo, requer um alinhamento preciso destes
componentes durante a montagem.

(2) Ao término desta operação, o fundo da base do colimador deve estar
apoiado na boca do tubo do morteiro, permitindo que o colimador possa girar
livremente.

E-2
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Fig.E-13

o. Calar a bolha de nível transversal do colimador, através do giro do mesmo
sobre a boca do tubo do morteiro. Após o término desta operação, deve-se verificar
se a bolha de nível longitudinal do colimador está calada (Fig.E-14).

OBSERVAÇÕES:
(1) Neste momento, a bolha de nível longitudinal do aparelho de pontaria

já está calada para elevação de 800"', ajustada no morteiro durante a operação n°
6.

(2) Se a bolha de nível longitudinal do colimador (pré-ajustada para
elevação de 800"') ficar calada após a calagem da bolha de seu nível transversal,
NÃO realize as operações de letra p, q e r.

(3) Caso contrário, ajuste novamente a elevação do morteiro até a bolha
de nível longitudinal do colimador ficar calada, acionando o DELAP e o DAFEL.
Se necessário, repita a operação i desde o início.

(4) Em seguida, execute as operações para o ajuste da guia do aparelho
de pontaria descritas a seguir.

p. Ajustar a guia do aparelho de pontaria, desatarraxando lentamente o
parafuso allen sem cabeça, localizado em um dos lados da base do SAPON. Em
seguida, atarraxar o outro parafuso existente no lado oposto. Este procedimento,
produz um giro (sentido horário ou anti-horário) na guia do aparelho de pontaria,
suficiente para calar a sua bolha de nível longitudinal, corrigindo, assim, os
eventuais desvios geométricos do SAPON (Fig.E-15).

OBSERVAÇÕES:
(1) Ao final dessa operação, os parafusos allen devem receber um aperto

manual que impeça a existência de folga na guia do aparelho de pontaria.
(2) Caso não seja possível calar a bolha de nível longitudinal do Ap Pont,

seguindo este procedimento, deve-se acionar o pessoal especializado do BLog.

E-2
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Fig.E-14                                           Fig.E-15

q. Vide operação anterior. Vista posterior da base  do SAPON (Fig.E-16).

Fig.E-16

r. Vista geral do Ap Pont após a ajustagem da guia do Ap Pont (Fig.E-17).
OBSERVAÇÃO - Nesta etapa do procedimento de verificação e ajusta-

gem da linha de visada, as bolhas de nível longitudinal e transversal do colimador
e do Ap Pont estão caladas.

s. Ajustar o foco do colimador, através do ajuste da ocular. Visar um ponto
do terreno bem definido e afastado da posição, no mínimo, de 1000 m, através do
acionamento do MEPONDIR (Fig.E-18).

OBSERVAÇÃO - Verificar se após o deslocamento do tubo, máximo de
4 voltas no volante do MEPONDIR a partir da posição central, as bolhas do
colimador e do Ap Pont permanecem caladas. Corrigir, se necessário, seguindo
as operações descritas anteriormente.

E-2
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 Fig.E-17                                            Fig.E-18

t. Vista geral do ponto de referência do colimador (PRC), utilizado para
ajustagem da linha de visada do morteiro.

OBSERVAÇÃO - O eixo vertical do retículo do colimador deve sobrepor
o ponto escolhido no terreno.

u. Visar o PRC, utilizando o aparelho de pontaria. Em seguida, acionar o
botão de comando das derivas, fazendo coincidir o eixo vertical do retículo do Ap
Pont com o PRC visualizado pelo colimador. Verificar se a graduação das derivas
(micrômetro e escala das derivas) permanece a zero (Fig.E-19).

OBSERVAÇÕES:
(1) Caso a graduação das derivas  mantenha-se a zero após este

procedimento, NÃO será necessário ajustar o paralelismo da linha de visada do
Ap Pont, estando concluído o procedimento de verificação e ajustagem da linha
de visada do morteiro.

(2) Caso a graduação das derivas seja alterada (deriva diferente de zero),
será necessário executar as operações descritas a seguir.

v. Vista geral da escala das derivas (diferente de zero), após o operador visar
o PRC utilizando o Ap Pont (Fig.E- 20)

                     Fig.E-19                          Fig.E-20

x. Desatarraxar, aproximadamente 1(uma)  volta, os dois parafusos de
fenda localizados na escala das derivas (Fig.E-21).

E-2
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y. Girar manualmente a escala das derivas até que a marcação de deriva
zero coincida com o índice das derivas (Fig.E-22).

                     Fig.E-21                         Fig.E-22

z. Atarraxar os dois parafusos de fenda localizados na escala das derivas,
realizando o aperto final com torque manual (Fig.E-23).

aa. Vista geral da escala das derivas corrigida (deriva zero) (Fig.E-24).

                     Fig.E-23                        Fig.E-24

ab. Desatarraxar o parafuso de fenda localizado no botão de comando das
derivas (Fig.E-25).

OBSERVAÇÃO - Nesta operação, utilizar inicialmente um alicate com
proteção de borracha nas garras para imobilizar o botão de comando. A seguir,
desatarraxar o parafuso de fenda, aproximadamente 1(uma) volta, localizado no
centro da face do botão de comando das derivas.

ac. Girar manualmente a escala do micrômetro das derivas até que a
marcação de deriva zero coincida com o índice do micrômetro das derivas (Fig.E-
26).

E-2
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                     Fig.E-25                         Fig.E-26

ad. Atarraxar o parafuso de fenda localizado no botão de comando das
derivas (Fig.E-25).

OBSERVAÇÃO - Vide operação letra ab.

ae. Vista geral da escala do micrômetro das derivas corrigida (deriva zero)
(Fig.E-26).

af. Vista geral da graduação das derivas (micrômetro e escala das derivas)
corrigida (deriva zero) (Fig.E-27).

ag. Vista geral do ponto de referência do colimador (PRC) e dos retículos
do colimador e do Ap Pont (Fig.E-28).

OBSERVAÇÃO - O retículo do colimador está sobreposto pelo retículo
do aparelho de pontaria nesta representação esquemática.

                     Fig.E-27                                  Fig.E-28

E-2
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ANEXO F

DESMONTAGEM E MONTAGEM DO FERROLHO DO SISTEMA
DE ATRELAMENTO (Cj 1)

F-1. DESMONTAGEM

a. Desatarraxar a base do ferrolho da coifa (Fig.F-1).

b. Desatarraxar o parafuso allen que fixa o ferrolho no botão do ferrolho.
(Fig.F-2).

   Fig.F-1                                                  Fig.F-2

c. Retirar as peças acopladas no entalhe existente na base do ferrolho
(Fig.F-3).

d. Vista geral da base do ferrolho e do ferrolho (Fig.F-4).

Aexo F.pmd 12/4/2007, 18:011
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         Fig.F-3                                                   Fig.F-4

e. Retirar as peças da base do ferrolho (Fig.F-5).

f. Retirar a mola do ferrolho do ferrolho (Fig.F-6).

         Fig.F-5                                                   Fig.F-6

F-2. MONTAGEM

a. Deve ser realizada na ordem inversa.

b.  Na montagem, o ressalto do ferrolho deve ser posicionado deslocado de
90o, em relação a marca branca localizada no botão do ferrolho.

c. Na montagem, a base do ferrolho deve receber aperto manual, até que a
marca branca localizada no botão do ferrolho, esteja posicionada paralela ou
transversal a coifa.

Aexo F.pmd 12/4/2007, 18:012
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ANEXO G

DESMONTAGEM PARCIAL DA CULATRA (Cj 2)

G-1. GENERALIDADES

Para a desmontagem parcial da culatra faz-se necessária a desmontagem
de sua luva e a retirada do seletor de tiro, do percussor-percutor, do disparador e
da válvula de segurança.

G-2. OPERAÇÕES

a. Desmontagem da luva da culatra
(1)  Vista geral do morteiro antes da desmontagem parcial da CULATRA

(Fig.G-1).
OBSERVAÇÕES:

(a) O morteiro deve estar na posição de transporte.
(b) Deve ser colocado um cavalete embaixo do AMORTECEDOR

ANGULAR (Cj 9), para apoiar o EIXO DO TREM DE ROLAMENTO (Cj 10) durante
toda a desmontagem. A posição da seta indica como deve ser apoiado o cavalete.

(2) Retirar o SISTEMA DE ATRELAMENTO (Cj 1) do tubo, posicionando
o botão do ferrolho na posição destravado (Fig.G-2).

Aexo G.pmd 12/4/2007, 18:021
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Fig.G-1                                                  Fig.G-2

(3) Abrir a BRAÇADEIRA DE TRANSPORTE (Cj 13) (Fig.G-3).
(4) Abrir a BRAÇADEIRA DA PLACA-BASE (Cj 15) (Fig.G-4).

Fig.G-3                                                  Fig.G-4

(5) Desatarraxar a luva da culatra, com o auxílio da chave de gancho
(Fig.G-5).

OBSERVAÇÕES:
(a) Na montagem, posicionar inicialmente a face paralela do tubo,

localizada próximo da culatra, na vertical. Deve-se girar o tubo com uma chave de
gancho até que esta posição seja atingida.

(b) Atarraxar a luva até a mesma parar de girar. Em seguida,
verifique a inexistência de folga na montagem luva-tubo. Caso exista folga, gire o
tubo levemente até que se encaixe no castelo da luva da culatra

(c) Executar o aperto final da luva fazendo-a girar 1/8 de volta,
utilizando um martelo para realizar os impactos na chave de gancho.

Aexo G.pmd 12/4/2007, 18:022
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(6) Continuação da operação anterior (Fig.G-6).
OBSERVAÇÕES:
(a) Esta operação requer um alinhamento preciso do tubo  com a

culatra.
(b) Utilizar o DELAP (Cj 6 ) e o DAFEL (Cj 7),  juntamente com o giro

da luva , para auxiliar na separação do tubo  da culatra .

Fig.G-5                                                  Fig.G-6

(7) Continuação da operação anterior (Fig.G-7).
OBSERVAÇÕES:
(a) Na montagem, o alinhamento do tubo  com a culatra  deve ser

preciso para garantir que o castelo existente no tubo encaixe com o da culatra.
(b) Quando este encaixe  não estiver correto, a rosca existente no

tubo fica aparente após o aperto final da luva. Vide OPERAÇÃO Nr  5.
(8)  Afastar  o tubo da CULATRA, utilizando o DAFEL (Cj 7) (Fig.G-8).

OBSERVAÇÃO -  Fechar a  BRAÇADEIRA  DE  TRANSPORTE
(Cj 13), a fim de fixar o tubo em uma posição que facilite sua  limpeza com
escovão. O morteiro (tubo e berço) deve estar equilibrado nesta posição.

    Fig.G-7                                                 Fig.G-8

Aexo G.pmd 12/4/2007, 18:023
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(9) Continuação da operação anterior (Fig.G-9).

Fig.G-9

b. Retirada do seletor de tiro (Scj 2/2) e percussor-percutor (Scj 2/1)
(1) Deslocar o seletor de tiro para a posição intermediária entre a marcação

existente no bloco da culatra de tiro comandado (C) e tiro automático (A) (Fig.G-10).

Fig.G-10

(2) Soltar a presilha  da alavanca de disparo (Scj 2/3/1) (Fig.G-11).
(3) Girar o capacete do disparador  no sentido anti-horário até a posição

de desmontagem (D) existente na alavanca de disparo (Fig.G-12).

Aexo G.pmd 12/4/2007, 18:024
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         Fig.G-11                                                Fig.G-12

(4) Encaixar a presilha no pino de retenção da presilha (Fig.G-13).
(5) Vista geral da alavanca de disparo na posição de desmontagem (D).

(Fig.G-14)

Fig.G-13                                                 Fig.G-14

(6) Retirar o seletor de tiro com auxílio de duas chaves de fenda. (Fig.G-
15).

(7) Desatarraxar o parafuso limitador  do alojamento do percussor -
percutor (Fig.G-16).

Aexo G.pmd 12/4/2007, 18:025
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Fig.G-15                                                 Fig.G-16

(8) Deslocar o alojamento do percussor-percutor  para a retaguarda
(Fig.G-17).

Fig.G-17

Aexo G.pmd 12/4/2007, 18:026
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(9) Retirar o percussor-percutor com um alicate de bico curvo (Fig. G-18).
(10) Retirar o alojamento do percussor-percutor  com auxílio de um alicate

de bico curvo (Fig. G19).

  Fig.G-18                                                 Fig.G-19

(11) Vista da CULATRA  após a retirada do percussor-percutor (Fig.G-
20).

Fig.G-20

c. Retirada do disparador (Scj 2/3)
(1) Vista geral da alavanca de disparo (Scj 2/3/1) na posição de

desmontagem (D) (Fig.G-21).
OBSERVAÇÕES:
(a) Executar antes as operações Nr 2, 3 e 4 do parágrafo anterior.
(b) Caso necessário, o disparador pode ser retirado independente da

retirada do seletor de tiro e do percussor-percutor.
(2) Desatarraxar os parafusos  de fixação da alavanca de disparo na

culatra (Fig.G-22).

Aexo G.pmd 12/4/2007, 18:027
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 Fig.G-21                                                Fig.G-22

(3) Vista da CULATRA após a retirada da alavanca de disparo (Fig.G-23).

Fig.G-23

d. Retirada da válvula de segurança (Scj 2/4)
(1) Vista da válvula de segurança montada na culatra (Fig.G-24).

OBSERVAÇÃO -  Caso necessário, a válvula de segurança pode ser
retirada independente da retirada do seletor de tiro, do percussor-percutor e do
disparador.

(2) Desatarraxar o corpo principal  da válvula de segurança (Fig.G-25).

Aexo G.pmd 12/4/2007, 18:028
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 Fig.G-24                                                Fig.G-25

(3) Vista da culatra após a retirada da válvula de segurança (Fig.G-26).

Fig.G-26

Aexo G.pmd 12/4/2007, 18:029
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e. Retirada da culatra (Cj 2) da placa-base (Cj 14)
(1) Retirar o capacete de trancamento da culatra, removendo inicialmente

o anel elástico que está sobre o parafuso de fixação do capacete de trancamento.
(Fig.G-27)

OBSERVAÇÃO - Caso necessário, a culatra pode ser retirada
independente da retirada dos seus subconjuntos (Fig.G-28).

(2) Girar a culatra de forma que a parte chanfrada fique voltada para baixo.
OBSERVAÇÃO -  Devido ao seu peso excessivo, deve-se ter cuidado

no manuseio (giro e retirada do alvéolo da GIBA) da culatra.

  Fig.G-27                                                Fig.G-28

(3) Retirar a culatra, desencaixando a rótula do  alvéolo da base de giro
- GIBA (Fig.G-29).

OBSERVAÇÃO - Caso necessário, para facilitar a retirada da
CULATRA, desatarraxar o parafuso de fixação da barra oscilante, removendo-a
mesma em seguida.

(4) Vista do alvéolo da GIBA após a retirada da culatra (Fig.G-30).

 Fig.G-29                                                Fig.G-30

Aexo G.pmd 12/4/2007, 18:0210
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ANEXO H

DESMONTAGEM PARCIAL DO EIXO DO TREM DE ROLAMENTO
(Cj 10)

H-1. GENERALIDADES

Para a desmontagem parcial do eixo do trem de rolamento faz-se necessária
a adoção de medidas preliminares. Em seguida, desmontam-se as rodas, seus
cubos e o suporte do retém da braçadeira. Retiram-se, também, os braços
basculantes e as ponteiras.

H-2. OPERAÇÕES

a .  Medidas preliminares para desmontagem parcial do Cj 10
(1) Vista geral do morteiro antes da desmontagem parcial do EIXO DO

TREM DE ROLAMENTO (Fig.H-1).
OBSERVAÇÕES:
(a) O morteiro deve estar na posição de transporte, de acordo com o

parágrafo e do item 2-6.
(b) Devem ser colocados dois cavaletes próximos as extremidades

do EIXO DO TREM DE ROLAMENTO, a fim de apoiar o morteiro durante toda a
desmontagem. A posição das setas indica aonde devem ser posicionados os
cavaletes.

(2) Retirar o SISTEMA DE ATRELAMENTO (Cj 1) do tubo, colocando o
botão do ferrolho na posição destravado (Fig.H-2).

Aexo H.pmd 12/4/2007, 18:021
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Fig.H-1                                                  Fig.H-2

(3) Abrir a BRAÇADEIRA DE TRANSPORTE (Cj 13) (Fig.H-3).
(4) Abrir a BRAÇADEIRA DA PLACA-BASE (Cj 15) (Fig.H-4).

Fig.H-3                                                  Fig.H-4

b. Desmontagem das rodas
(1) As rodas são retiradas dos BRAÇOS BASCULANTES (Cj 11),

desatarraxando as porcas dos cubos das rodas .
(2) O pneu com câmara  deve ser desmontado do aro somente por

pessoal especializado da Seção de Transportes da OM encarregada da manuten-
ção do morteiro.

c.  Retirada dos braços basculantes (Cj 11)
(1) Retirar o parafuso de cabeça sextavada  e a trava  dos BRAÇOS

BASCULANTES (Fig.H-5).
(2) Retirar a porca de retenção  dos BRAÇOS BASCULANTES (Fig.H-6).

Aexo H.pmd 12/4/2007, 18:022
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Fig.H-5                                                  Fig.H-6

(3) Retirar os BRAÇOS BASCULANTES do  EIXO DO TREM DE
ROLAMENTO (Cj 10) (Fig.H-7).

OBSERVAÇÃO: Na montagem os BRAÇOS BASCULANTES de-
vem estar paralelos um ao outro.

Fig.H-7

d. Desmontagem dos cubos das rodas
(1) Retirar o tampão do cubo da roda (Fig.H-8).
(2) Retirar o contrapino (Fig.H-9).
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Fig.H-8                                                  Fig.H-9

(3) Desatarraxar a porca-castelo. Em seguida, retirar o cone do rolamento
de rolos cônicos  externo da ponteira da roda (Fig.H-10).

(4) Retirar o cubo de roda  da ponteira da roda (Fig.H-11).

 Fig.H-10                                                Fig.H-11

(5) Retirar o cone do rolamento de rolos cônicos interno da ponteira da
roda (Fig.H-12).

(6) Retirar o retentor de óleo da ponteira de roda (Fig.H-13).
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 Fig.H-12                                                Fig.H-13

(7) Retirar a capa do rolamento de rolos cônicos  externo (Fig.H-14).
OBSERVAÇÃO - Na montagem lubrificar a capa do rolamento de

acordo com a Carta-Guia de Lubrificação.
(8) Retirar a capa do rolamento de rolos cônicos  interno.

OBSERVAÇÃO - Na montagem lubrificar a capa do rolamento de
acordo com a Carta-Guia de Lubrificação (Fig.H-15).

 Fig.H-14                                                Fig.H-15

e. Retirada das ponteiras
(1) Vista geral da extremidade do EIXO DO TREM DE ROLAMENTO sem

o BRAÇO BASCULANTE (extremidade  do DELAP) (Fig.H-16).
(2) Desatarraxar a tampa do rolamento com retentor e anel de vedação,

utilizando uma chave de gancho (extremidade do DELAP) (Fig.H-17).
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OBSERVAÇÕES:
(a) Na montagem atarraxar a tampa do rolamento até a mesma

parar de girar. Utilizar um martelo para realizar o aperto final com a chave de
gancho.

(b) Verificar após a montagem final das duas tampas do rolamen-
to, se o esforço para o acionamento do DELAP está normal.

(c) Caso seja necessário um esforço excessivo para acionamento
do DELAP, deve ser repetido o procedimento descrito neste parágrafo, visando
sanar esta alteração.

 Fig.H-16                                                Fig.H-17

(3) Continuação da operação anterior (Fig.H-18).
OBSERVAÇÕES:

(a) Na montagem atarraxar a tampa do rolamento com cuidado,
para não danificar o retentor e o anel de vedação da tampa do rolamento.

(b) Utilizar vedajunta na rosca da tampa do rolamento.
(4) Vista geral da extremidade do EIXO DO TREM DE ROLAMENTO sem

o BRAÇO BASCULANTE (extremidade  oposta ao DELAP) (Fig.H-19).

Fig.H-18                                                Fig.H-19
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(5) Desatarraxar a tampa do rolamento com retentor e anel de vedação,
utilizando uma chave de gancho (extremidade oposta ao DELAP) (Fig.H-20).

OBSERVAÇÃO - Na montagem atarraxar a tampa do rolamento até
a mesma parar de girar. Utilizar um martelo para realizar o aperto final com a chave
de gancho.

(6) Continuação da operação anterior (Fig.H-21).
OBSERVAÇÃO - Na montagem, atarraxar a tampa do rolamento com

cuidado para não danificar o retentor e o anel de vedação da tampa do rolamento.

 Fig.H-20                                                Fig.H-21

(7) Desatarraxar os fixadores dos BRAÇOS BASCULANTES nas pontei-
ras (extremidade do DELAP e extremidade oposta ao DELAP) (Fig.H-22).

(8) Desatarraxar os parafusos allen sem cabeça, a fim de soltar as
ponteiras das barras de torção (extremidade do DELAP e extremidade oposta ao
DELAP) (Fig.H-23).

 Fig.H-22                                                Fig.H-23
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(9) Retirar a ponteira, desencaixando-a da barra de torção (extremidade
do DELAP) (Fig.H-24).

OBSERVAÇÕES:
(1) Na montagem lubrificar a ponteira de acordo com a Carta-Guia

de Lubrificação.
(2) Na montagem verificar se o furo quadrado existente na ponteira

encaixa corretamente nas barras de torção e se o rebaixo das mesmas está
alinhado com o furo onde será atarraxado o parafuso allen sem cabeça. Pode ser
utilizado um martelo de bronze para auxiliar nesta operação.

(10) Retirar a ponteira, desencaixando-a da barra de torção (extremidade
oposta ao DELAP) (Fig.H-25).

OBSERVAÇÃO - Vide operação anterior.

 Fig.H-24                                                Fig.H-25

(11) Vista da extremidade do DELAP, após a retirada da tampa do
rolamento e da ponteira (Fig.H-26).

OBSERVAÇÕES:
(1) Na montagem lubrificar o rolamento de agulhas de acordo com

a Carta-Guia de Lubrificação.
(2) Na montagem da ponteira, verificar se as extremidades das

barras de torção estão unidas. Caso estejam separadas, podem dificultar a
montagem das ponteiras

(12) Vista da extremidade oposta ao DELAP, após a retirada da tampa
do rolamento e da ponteira (Fig.H-27).

OBSERVAÇÃO - Vide operação anterior.
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 Fig.H-26                                                Fig.H-27

(13)  Inspecionar o estado e o posicionamento correto do retentor e do
anel de vedação das tampas dos rolamentos, após a desmontagem (Fig.H-28).

OBSERVAÇÃO - Substituir as peças defeituosas.
(14) Continuação da operação anterior (Fig.H-29).

 Fig.H-28                                                Fig.H-29
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f. Desmontagem do suporte do retém da braçadeira (Scj 10/1)
(1) Desatarraxar o parafuso da mola do retém (Fig.H-30).
(2) Retirar a mola do retém da braçadeira (Fig.H-31).

 Fig.H-30                                                Fig.H-31

(3) Retirar o retém da braçadeira  do suporte (Fig.H-32).

Fig.H-32
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ANEXO I

REGULAGEM DA TENSÃO DE MONTAGEM DAS BRAÇADEIRAS
DE TRANSPORTE E DA PLACA-BASE

I-1. GENERALIDADES

É fundamental que as braçadeiras de transporte e a braçadeira da placa-
base estejam reguladas para o transporte do morteiro.

I-2. OPERAÇÕES

a. Visão geral da BRAÇADEIRA DE TRANSPORTE (Fig.I-1).
OBSERVAÇÃO - Este procedimento também deve ser adotado para a

regulagem da BRAÇADEIRA DA PLACA-BASE.

b. Desatarraxar o parafuso allen que trava a tampa da caixa de molas (Fig.I-1).

Fig.I-1
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c. Desatarraxar a tampa.

d. Atarraxar a porca sextavada até que a braçadeira aperte de modo
satisfatório o tubo, impedindo a rotação quando o morteiro é deslocado por viatura
tratora (Fig.I-2) .

Fig.I-2
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ANEXO J

TABELAS DE TIRO

J-1. GENERALIDADES

a. As tabelas de tiro foram calculadas com o auxílio do software PRODAS
desenvolvido pela empresa Arrow-Tech (EUA).

b.  A habilidade de produzir uma previsão de tabelas de tiro para armas de
Artilharia, Tiro Direto e Morteiros foi incorporada à estrutura do PRODAS, que dá
ao usuário a capacidade de utilizar os módulos de análise e banco de dados para
produzir as tabelas-chave de interesse no formato da tabela de tiro NATO.

c.  Após a simulação da tabela de tiro, foi realizada sua validação no Centro
de Instrução de Formosa – CIF, no período de 15 a 17 de junho de 2004, com a
execução de 232 (duzentos e trinta e dois) tiros, em todas as cargas da munição
e em várias alças. A missão de tiro foi realizada pelo IPD com o apoio do 32º GAC
e da 1ª Bia LMF, sediados em Brasília.

d. Durante esta atividade, foram registrados os valores de velocidade de
boca, peso da granada, alça, alcance, deriva e dados metereológicos, correspon-
dentes a data/hora dos tiros.

e.  A influência da altitude, da temperatura, da densidade e umidade do ar,
da direção e velocidade do vento, quando da realização da missão de tiro foram
introduzidas nas correções realizadas durante o procedimento de validação da
tabela de tiro. Estas correções foram necessárias em virtude da tabela de tiro
teórica ter sido calculada segundo a atmosfera padrão adotada pela ICAO nas
diferentes camadas. Para coleta destes dados de campo, foram utilizadas
radiosondas, lançadas através de balões metereológicos a cada duas horas.

f. Na utilização desta tabela de tiro, devem ser aplicadas as orientações
descritas no Manual de Campanha C 6-40 – TÉCNICA DE TIRO DA ARTILHARIA
DE CAMPANHA.
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J-2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DO ARMAMENTO

a. Generalidades
(1) O Mrt P 120 mm M2 Raiado, desenvolvido pelo Instituto de Pesquisa

e Desenvolvimento – IPD e produzido pelo Arsenal de Guerra do Rio – AGR,
constitui-se num sistema de armas capaz de proporcionar excelente combinação
entre a flexibilidade, rapidez de acionamento e resistência do material com
obtenção de um máximo alcance para este tipo de arma. Além de permitir as mais
variadas formas de transporte (auto-rebocado, helitransportado ou aerotransportado),
pode também ser acionado com bastante rapidez e grande facilidade, devido ao
seu peso reduzido.

(2) É tracionado por uma viatura 3/4 Ton e destina-se ao tiro indireto contra
pessoal e material.

b. Características técnicas
(1) Morteiro

(a) Calibre                                                                           120 mm
(b) Comprimento

1) Posição de transporte                                                  2,673m
2) Posição de marcha                                                   3,060 m

(c) Altura
1) Posição de transporte                                               1,863 m
2) Posição de marcha                                                   1,325 m

(d) Vão livre do solo (posição de transporte)                        0,33 m
(e) Largura Total                                                                1,980 m
(f) Bitola                                                                            1,745 m
(g) Pesos

1) Total                                                                        717 kgf
2) Tubo                                                                          125 kgf
3) Sistema de atrelamento                                                 26 kgf
4) Placa-Base                                                                 220 kgf
5) Reparo (trem de rolamento e berço)                              346 kgf

(h) Cadência de tiro
1) Munição Convencional                                  15 TPM (máxima)
(Tir 120 AE CONV e Tir 120 AE CONV B1)              5 TPM (normal)
2) Munição Pré-Raiada                                                5 TPM (normal)
(Tir 120 AE PR)
3) Munição Pré-Raiada com Propulsão                        5 TPM (normal)
Adicional (Tir 120 AE PRPA)

(i) Alcance máximo
1) Munição Convencional                                               6500 m
(Tir 120 AE CONV e Tir 120 AE CONV B1)
2) Munição Pré-Raiada                                                  8000 m
(Tir 120 AE PR)
3) Munição Pré-Raiada com Propulsão                          12600 m
Adicional (Tir 120 AE PRPA)

J-2
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(j) Campos de tiro
1) Vertical                                   de 45o (800"') a 80o (1416"')
2) Horizontal
- sem deslocamento do trem de rolamento                 17o (300'")
- com deslocamento do trem de rolamento              360o (6400'")

(l) Pneus
1) Tipo                                              7,50 x 16 – 10 lonas (lameiro)
2) Pressão                                                   1,6 - 1,8 kgf/cm2

(2) Tubo
(a) Calibre                                                                            120 mm
(b) Comprimento                                                                 1800 mm
(c) Comprimento da parte raiada                                          1720 mm
(d) Raiamento

1) Número de raias                                                                           40
2) Sentido                                                                         à direita
3) Ângulo de hélice                                                                      10030’

(e) Pressão máxima de serviço                                           119,8 MPa
(f) Limite de condenação (diâmetro dos cheios)                    120,6 mm

J-3. CARACTERÍSTICAS DA MUNIÇÃO

a. Generalidades

(1) A munição utilizada no Mrt P 120 mm M2 Raiado introduz um novo
conceito no emprego das munições para morteiro atualmente em uso no EB. O
tiro já é fornecido pronto para o emprego, com a espoleta montada e dotado da
carga de projeção máxima. As munições são AE (alto explosivas) de padrão
internacional e cada cunhete de madeira possui dois tiros completos acondicio-
nados dentro de porta-tiros de papelão.

(2) A espoleta tem como funções garantir o funcionamento da carga militar
no alvo, permitir a segurança no manuseio da munição e evitar o funcionamento
prematuro da mesma no início da trajetória (segurança de boca).

(3) A munição alto-explosiva destina-se a produzir os efeitos de sopro e
estilhaçamento sobre pessoal e material.

(4) A carga de projeção é constituída de um cartucho  carga - zero (Cg “0”)
e de um número variável de suplementos dispostos simetricamente um do outro.
O número da carga é correspondente ao número de suplementos. A Cg “0“
consiste de um cartucho de papelão encerado com culote metálico, contendo
pólvora de base dupla em palhetes. Os suplementos são “containers” fabricados
com nitrofilme e carregados com pólvora de base dupla em forma de palhetes,
sendo também conhecidos como relés ou cargas ferraduras, recebendo este
último nome por terem a forma de ferradura.

J-2/J-3
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(5) A combinação da carga de projeção utilizada com o ângulo de tiro
permite a cobertura de uma grande faixa de alcances pelo morteiro. Os pesos
efetivos das cargas de projeção são variáveis com os lotes de pólvora, sendo
obtidos conforme a vivacidade da pólvora, de maneira que as velocidades nominais
de cada carga sejam atingidas o mais exatamente possível.

b. Tiro 120 AE CONV e tiro 120 AE CONV B1
(1) Composição do tiro

Os elementos do tiro 120 mm alto-explosivo convencional (Tir 120 AE
CONV e Tir 120 AE CONV B1 – granada em ferro fundido) são mostrados na Fig
J-1.

Fig. J-1. Tir 120 AE CONV e Tir 120 AE CONV B1

(2) Características técnicas
(a) Espoleta (Epl)

A espoleta é do tipo ogiva de percussão (PDM 111 A4 –
JUNGHANS) com funcionamento instantâneo e utiliza um adaptador para ser
montada na granada. Possui um grampo de segurança com o objetivo de evitar
que a espoleta se arme durante o manuseio. Esse grampo deve ser removido
manualmente antes da introdução da granada no tubo. O segundo dispositivo
compreende um mecanismo de relojoaria, o qual é acionado pelas forças de
inércia no momento do disparo, permitindo uma segurança de boca de 50 m.

(b) Granada
A granada convencional é do tipo aletada e possui um perfil similar

ao da Gr 120 AE M1 utilizada no Mrt 120 mm P 957 (AGR). O corpo da granada

LEGENDA
1 - ESPOLETA
2 - CORPO DA GRANADA
3 - CARGA MILITAR  (DE
ARREBENTAMENTO)
4 - CINTA DE VEDAÇÃO
5 - GUIA DIANTEIRO
6 - GRAMPO DE FIXAÇÃO
7 - SUPORTE DO TUBO PORTA-CARGA
8 - GRÃO EJETOR
9 - TUBO PORTA-CARGA
10 - CARTUCHO CARGA-ZERO
11 - GUIA TRASEIRO
12 - SUPLEMENTOS DE 50 g (6 U)
13 - SUPLEMENTOS DE 100 g (4 U)
14 – PERCUSSOR INTERMEDIÁRIO DA
GUIA TRASEIRA

J-3
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é usinado em aço forjado (Tir 120 AE CONV) ou ferro fundido nodular perlítico (Tir
120 AE CONV B1), sendo carregado com TNT (trinitrotolueno). A cauda da
granada é fabricada a partir de um tubo de aço sem costura multiperfurado e as
aletas são confeccionadas em chapa de aço. A fixação das aletas no tubo é
realizada pelo processo de soldagem por pontos.

OBSERVAÇÃO - A Gr 120 AE M1, apesar de apresentar um perfil
semelhante ao da Gr 120 AE CONV, é de uso PROIBIDO no Mrt P 120 mm M2
Raiado. O diâmetro da turgência e das empenas da Gr 120 AE M1 é maior do que
o diâmetro dos cheios do tubo do morteiro raiado.

(c) Carga de Projeção

A carga de projeção é constituída de um cartucho carga zero (Cg “0” 120 MC)
e de sete suplementos. A Cg “0” é atarrachada na cauda da granada e  contém
75 g (valor nominal) de pólvora BD 527 granulada em palhetes de 2,5 x 2,5 x 0,25
mm. Os suplementos (Spl 120 M75) são montados na cauda da granada,
contendo cada um 75 g (valor nominal) de pólvora BD 528 granulada em palhetes
de 8 x 8 x 0,8 mm. A carga de projeção máxima permitida é a carga número sete:
1 cartucho carga-zero e 7 cargas ferraduras. (Fig. J-2)

Fig. J-2. Carga de Projeção

(d) Seleção da carga de projeção
(1) A carga mais apropriada para o alcance do alvo em consideração pode

ser determinada a partir da Figura J-3. Na determinação da carga, deve-se tomar
cuidado para assegurar que a distância esteja no meio da área da carga.

(2) Preparação do tiro
(a) Carga 0 – remova todos os suplementos.
(b) Carga 1 – remova 6 suplementos.
(c) Carga 2 – remova 5 suplementos.
(d) Carga 3 – remova 4 suplementos.

CARGA
COMPOSIÇÃO

V0(m/s)
PRESSÃO

(MPa)Car Cg "0" Spl 75 g

0 1 - 119 15,7

1 1 1 153 21,1

2 1 2 185 26,5

3 1 3 217 33,9

4 1 4 248 44,6

5 1 5 277 55,9

6 1 6 305 67,7

7 1 7 331 80,4

J-3
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(e) Carga 4 – remova 3 suplementos.
(f) Carga 5 – remova 2 suplementos.
(g) Carga 6 – remova 1 suplementos.
(h) Carga 7 – não remova os suplementos.

Fig. J-3 Carga x Alcance

(e) Zonas de peso

As munições são classificadas em categorias de acordo com os
respectivos pesos. Para cada categoria, a marca distintiva é pintada na ogiva do
projetil, seguindo os grupos abaixo (Fig. J-4):

Fig. J-4 Zonas de peso

Grupos
Peso

Mínimo [kg]
Peso

Máximo [kg]
Peso

Médio [kg]
Marca

Distintiva

1 12,201 12,600 12,400 �

2 12,601 13,000 12,800 ��

3 13,001 13,400 13,200 ���

J-3
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(f) Pintura e marcação
As granadas AE são identificadas pela cor verde-oliva e inscri-

ções em amarelo. No corpo da granada está identificada a sua nomenclatura,
assim como o número do lote de fabricação.

(g) Peso
(1) Tiro completo                                                        13,4 kgf
(2) Projetil em vôo                                                         12,8 kgf
(3) Carga militar                                                               2,2 kgf

OBSERVAÇÃO - Valores médios para a granada com a faixa de peso
de dois quadrados.

(h) Comprimento
Tiro completo (valor nominal)                                           640 mm

c. Tiro 120 AE PR
(1) Composição do tiro

Os elementos do tiro 120 mm alto-explosivo pré-raiado (Tir 120 AE
PR) são mostrados na Fig.J-5.

Fig J-5. Tir 120 AE PR

(2) Características técnicas
(a) Espoleta

A espoleta é do tipo de ogiva de percussão (PD M557), com
funcionamento instantâneo (SQ) ou com retardo (D). Possui dois dispositivos de

LEGENDA:

1 - EOP M557
2 - CORPO DA GRANADA
3 - CARGA MILITAR
4 - CINTA DE VEDAÇÃO
5 - GUIA DIANTEIRO
6 - GRAMPO DE FIXAÇÃO
7 - SUPORTE DO TUBO PORTA-CARGA
8 - GRÃO EJETOR
9 - TUBO PORTA-CARGA
10 - CARTUCHO CARGA-ZERO
11 - GUIA DIANTEIRO
12 - SUPLEMENTO DE 50 g (6 U)
13 - SUPLEMENTO DE 100 g (4 U)

J-3
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segurança, os quais não permitem o alinhamento do trem explosivo durante o
manuseio e o transporte da munição. O primeiro consiste de um interruptor, o qual
não permite um pré-alinhamento do trem até que a granada adquira rotações entre
1000 e 2000 rpm. O segundo dispositivo compreende um reforçador M125A1, que
contém um mecanismo de retardo de movimento rotativo, o qual impede a espoleta
de armar-se antes da granada ter percorrido uma distância de 50 m. Ambos
dispositivos são acionados pela força centrífuga, produzida pelo movimento de
rotação da granada.

(b) Granada
O corpo da granada pré-raiada é um monobloco de forma bi-ogival,

usinado em aço forjado e carregado com TNT. Possui um pré-raiamento usinado
em seu corpo, o qual transmite o movimento de rotação responsável pela
estabilização do projetil. Atrás do pré-raiamento, existe uma cinta de material
polimérico (cinta de vedação), cuja finalidade é obturar a passagem dos gases
entre o corpo do projetil e o raiamento do tubo-canhão. Na região do culote da
granada, existe uma cauda porta-carga fixada por um sistema de ancoragem
(grampos de fixação) e destinada a servir de suporte à carga de projeção. Essa
cauda consiste de um tubo de aço sem costura multiperfurado (tubo porta-carga),
possuindo na sua extremidade inferior (guia traseira) um mecanismo de acionamento
da carga de projeção e na extremidade superior (guia dianteira) um grão moldado
de pólvora (grão ejetor). No momento do tiro, a cauda porta-carga se desprende
da granada e é iniciada a queima do grão ejetor. Assim que a granada sai do tubo,
ocorre a ejeção da cauda porta-carga, resultante do impulso produzido pela
queima do grão moldado de pólvora.

(c) Carga de Projeção
A carga de projeção é constituída de um cartucho carga zero (Cg

“0” 120 MP) e de dez suplementos. A Cg “0” é montada no interior do tubo porta-
carga e contém 75 g (valor nominal) de pólvora BD 527 granulada em palhetes de
2,5 x 2,5 x 0,25 mm. Os suplementos são de dois tamanhos diferentes e montados
no tubo porta-carga. Um tipo de suplemento (Spl 120 M50) contém 50 g (valor
nominal) de pólvora BD 528 granulada em palhetes de 8 x 8 x 0,8 mm e o outro
tipo (Spl 120 M100) contém 100 g (valor nominal) de pólvora BD 409 granulada em
palhetes de 10 x 10 x 1 mm. Os suplementos de 100 g também são conhecidos
como “carga forte“ (Fig. J-6).

J-3
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Fig. J-6. Constituição da carga de projeção

(d) Seleção da carga de projeção
(1) A carga mais apropriada para o alcance do alvo em consideração pode

ser determinada a partir da Fig J-7. Na determinação da carga, deve-se tomar
cuidado para assegurar que a distância esteja no meio da área da carga

(2) Preparação do tiro
(a) Carga 1 – remova 4 Spl 100 g e 5 Spl 50 g.
(b) Carga 2 – remova 4 Spl 100 g e 4 Spl 50 g.
(c) Carga 3 – remova 4 Spl 100 g e 3 Spl 50 g.
(d) Carga 4 – remova 4 Spl 100 g e 2 Spl 50 g.
(e) Carga 5 – remova 4 Spl 100 g e 1 Spl 50 g.
(f) Carga 6 – remova 4 Spl 100 g.
(g) Carga 7 – remova 3 Spl 100 g.
(h) Carga 8 – remova 2 Spl 100 g.
(i) Carga 9 – remova 1 Spl 100 g.
(j) Carga 10 – não remova os suplementos.

CARGA
COMPOSIÇÃO

V0(m/s)
PRESSÃO

(MPa)Car Cg "0" Spl 50 g Spl 100 g

1 1 1 - 130 22,9

2 1 2 - 160 27,2

3 1 3 - 190 31,1

4 1 4 - 215 36,0

5 1 5 - 240 41,6

6 1 6 - 260 47,4

7 1 6 1 295 61,3

8 1 6 2 320 74,9

9 1 6 3 342 91,4

10 1 6 4 365 113,8
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Fig J-7. Carga x Alcance

(e) Zonas de peso

As munições são classificadas em categorias de acordo com os
respectivos pesos. Para cada categoria, a marca distintiva é pintada na ogiva do
projetil, seguindo os grupos abaixo (Fig J-8):

Fig J-8. Zonas de Peso

(f) Pintura e marcação
As granadas AE são identificadas pela cor verde-oliva e inscri-

ções em amarelo. No corpo da granada, está identificada a sua nomenclatura,
assim como o número do lote de fabricação.

Grupos
Peso

Mínimo [kg]
Peso

Máximo [kg]
Peso

Médio [kg]
Marca

Distintiva

1 15,101 15,500 15,300 �

2 15,501 15,900 15,700 ��

3 15,901 16,300 16,100 ���
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(g) Peso
(1) Tiro completo                                                       18,7 kgf
(2) Projetil em vôo                                                     15,7 kgf
(3) Carga militar                                                          4,4 kgf
OBSERVAÇÃO - Valores médios para a granada com a faixa de

peso de dois quadrados.
(h) Comprimento

Tiro completo (valor nominal)                                      895 mm

J-4. TABELAS DE TIRO

a. Introdução
(1) Durante os últimos 25 anos, a geração de tabelas de tiro alcançou uma

padronização pelo desenvolvimento da STANAG 4199. Nos Estados Unidos, a
“ARDEC Firing Tables Branch”, localizada no Campo de Provas de Aberdeen, é
responsável pela produção de tabelas de tiro de Artilharia, Morteiro e Tiro Direto.

(2) A metodologia do 2DOF (2 graus de liberdade) modificado (4DOF – 4
graus de liberdade) foi incorporada ao aplicativo PRODAS (Projectile Design and
Analysis System). O código 4DOF PRODAS é similar ao código “BRL Modified
Point Mass”.

(3) Para o estabelecimento das tabelas de tiro, a atmosfera adotada é
relativa ao modelo 1962 ICAO. Essa atmosfera é definida em forma de tabelas
como função da altitude. No nível do mar, tem-se os seguintes parâmetros:

(1) temperatura: +15,0 oC;
(2) pressão: 1013,25 mb (760 mmHg);
(3) massa específica: 1,225 kg/m3; e
(4) velocidade do som: 340,3 m/s.

(4) O módulo “Tabela de Tiro de Morteiro” do PRODAS é utilizado para
produzir as Tabelas de Morteiro. Essas tabelas contém dados baseados em
trajetórias padrão e não-padrão. As trajetórias padrão para uma dada carga de
projeção (zona) consistem de:

(a) velocidade de boca para uma carga padrão e peso padrão do
projetil;

(b) elevação do armamento para um determinado alcance do projetil;
(c) atmosfera padrão sem vento no campo ou vento cruzado; e
(d) pacote de dados aerodinâmicos padrão.

(5) As trajetórias não-padrão incluem o efeito de:
(a) mudança na velocidade de boca;
(b) vento cruzado;
(c) vento no campo;
(d) mudança na temperatura do ar; e
(e) mudança na massa específica do ar.

J-3/J-4
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b. Utilização das tabelas de tiros para Mun 120 AE CONV e 120 AE
CONV B1

As tabelas de tiro foram construídas, admitindo que a arma e o alvo
estão no mesmo plano e que ambos estão ao nível do mar. As colunas das tabelas
são definidas da seguinte forma:

(1) Tabela A - Dados Básicos
(a) Coluna 1 (ALCANCE)

Distância, em metros, da boca do morteiro ao ponto de queda,
medida no plano horizontal que passa pela boca da arma.

(b) Coluna 2 (ALÇA)
Ângulo de tiro, em milésimos, para o alcance da coluna 1.

(c) Coluna 3 (DALÇA DALC 100 m)
Variação da alça, em milésimos, para uma variação em alcance

de 100 metros.
(d) Coluna 4 (LINHA BMET)

Indica o número da linha do boletim meteorológico a ser empre-
gada para um determinado alcance.

(e) Coluna 5 (DUR TRAJ)
Duração da trajetória do projetil, em segundos, da boca do

morteiro até o ponto de queda correspondente ao alcance da coluna 1.
(f) Coluna 6 (DDIR VENTO CRUZ)

Variação, em milésimos, na deriva do tiro devido a um vento
transversal de  1 knot.

(2) Tabela B - Fatores de Correção
(a) Coluna 1 (ALCANCE)

Distância, em metros, da boca do morteiro ao ponto de queda,
medida no plano horizontal que passa pela boca da arma.

(b) Coluna 7 (DALC DVEL-)
Variação  no  alcance,  em  metros,  devida  ao  decréscimo de

1 m/s na velocidade de boca.
(c) Coluna 8 (DALC DVEL+)

Variação no alcance, em metros, devida ao acréscimo de 1 m/s
na velocidade de boca.

(d) Coluna 9 (DALC DVENTO FRONT)
Variação no alcance, em metros, devida a um vento frontal de 1

knot.
(e) Coluna 10 (DALC DVENTO RET)

Variação no alcance, em metros, devida a um vento de 1 knot
soprando da retaguarda.

(f) Coluna 11 (DALC DTEMP-)
Variação no alcance, em metros, devida ao decréscimo de 1% na

temperatura atmosférica absoluta.
(g) Coluna 12 (DALC DTEMP+)

Variação no alcance, em metros, devida ao acréscimo de 1% na
temperatura atmosférica absoluta.
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(h) Coluna 13 (DALC DDENS-)
Variação no alcance, em metros, devida ao decréscimo de 1% na

massa específica atmosférica absoluta.
(i) Coluna 14 (DALC DDENS+)

Variação no alcance, em metros, devida ao acréscimo de 1% na
massa específica atmosférica absoluta.

(3) Tabela C - Dados Suplementares
(a) Coluna 1 (ALCANCE)

Distância, em metros, da boca do morteiro ao ponto de queda
medida no plano horizontal que passa pela boca da arma.

(b) Coluna 2 (ALÇA)
Ângulo de tiro, em milésimos, para o alcance da coluna 1.

(c) Coluna 15 (DPA)
Desvio provável em alcance, em metros.

(d) Coluna 16 (DPD)
Desvio provável em direção, em metros

(e) Coluna 17 (ANG QUEDA)
Ângulo de queda do projetil, em milésimos.

(f) Coluna 18 (CTG)
Co-tangente do ângulo de queda.

(g) Coluna 19 (VEL TML)
Velocidade terminal, em metros por segundo, do projetil no

momento do impacto.
(h) Coluna 20 (FLECHA)

Altura máxima, em metros, atingida pelo projetil durante a
trajetória.

(4) Tabelas de tiro
Seguem as tabelas de tiro, por carga, com dados básicos, seus

respectivos fatores de correção e os dados complementares, assim divididas:
- Tabela A: dados básicos (colunas de 1 a 6);
- Tabela B: fatores de correção (colunas de 7 a 14); e
- Tabelas C: dados suplementares (colunas de 15 a 20).
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Tir 120 AE CONV

Tir 120 AE CONV B1

CARGA 0

VELOCIDADE DE BOCA – 119 m/s
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Carga 0 TABELA A

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA
DALC
100 m

LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR
VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

500 1409 40 2 23,4 1,0

550 1389 41 2 23,3 0,9

600 1368 42 2 23,2 0,8

650 1347 43 2 23,1 0,8

700 1326 44 2 23,0 0,7

750 1304 45 2 22,8 0,7

800 1281 46 2 22,7 0,6

850 1257 48 2 22,5 0,6

900 1233 50 2 22,3 0,5

950 1207 52 2 22,1 0,5

1000 1180 55 2 21,8 0,5

1050 1152 59 2 21,6 0,5

1100 1121 64 2 21,3 0,4

1150 1088 70 2 20,9 0,4

1200 1050 79 2 20,5 0,4

1250 1007 94 2 19,9 0,4

1300 954 124 2 19,2 0,3

1350 871 0 2 18,0 0,3

1365 800 0 1 16,9 0,3
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Carga 0 TABELA B

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

500 7,7 -8,2 0,6 -0,4 0,0 0,0 -0,3 0,3

550 8,5 -9,1 0,6 -0,4 0,0 0,0 -0,3 0,3

600 9,2 -9,9 0,7 -0,5 0,0 0,0 -0,3 0,3

650 10,0 -10,7 0,7 -0,5 0,0 0,0 -0,4 0,4

700 10,8 -11,5 0,7 -0,5 0,0 0,0 -0,4 0,4

750 11,5 -12,3 0,7 -0,5 0,0 0,0 -0,4 0,4

800 12,3 -13,1 0,7 -0,5 0,0 0,0 -0,4 0,4

850 13,1 -14,0 0,8 -0,5 0,0 0,0 -0,5 0,5

900 13,8 -14,8 0,8 -0,5 0,0 0,0 -0,5 0,5

950 14,6 -15,6 0,8 -0,5 0,0 0,0 -0,5 0,5

1000 15,3 -16,4 0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,6

1050 16,1 -17,2 0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,6

1100 16,9 -18,0 0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,6

1150 17,6 -18,8 0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,7 0,6

1200 18,4 -19,7 0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,7 0,7

1250 19,2 -20,5 0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,7 0,7

1300 20,0 -21,3 0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,7 0,7

1350 20,7 -22,2 0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,7 0,7

1365 21,0 -22,5 0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,7 0,7
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Carga 0 TABELA C

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

500 1409 6 1 1416 0,2 115 672

550 1389 6 1 1397 0,2 115 667

600 1368 7 1 1377 0,2 115 661

650 1347 7 1 1357 0,2 115 655

700 1326 8 1 1336 0,3 115 647

750 1304 8 1 1315 0,3 114 639

800 1281 9 1 1293 0,3 114 630

850 1257 9 1 1271 0,3 114 621

900 1233 10 1 1248 0,4 114 610

950 1207 11 1 1223 0,4 114 598

1000 1180 11 1 1197 0,4 114 585

1050 1152 12 0 1170 0,4 114 570

1100 1121 12 0 1140 0,5 114 554

1150 1088 13 0 1108 0,5 114 535

1200 1050 13 0 1072 0,6 114 513

1250 1007 14 0 1031 0,6 113 487

1300 954 14 0 979 0,7 113 453

1350 871 15 0 897 0,8 113 398

1365 800 15 0 826 1,0 113 350
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Tir 120 AE CONV

Tir 120 AE CONV B1

CARGA 1

VELOCIDADE DE BOCA – 153 m/s
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Carga 1 TABELA A

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE Conv B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA DALÇA
DALC
100 m

LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR
VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

800 1402 26 3 29,4 1,6

850 1388 27 3 29,3 1,5

900 1375 27 3 29,2 1,5

950 1361 27 3 29,1 1,4

1000 1348 28 3 29,0 1,3

1050 1334 28 3 28,9 1,3

1100 1319 29 3 28,8 1,2

1150 1305 29 3 28,7 1,1

1200 1290 30 3 28,6 1,1

1250 1275 31 3 28,4 1,1

1300 1259 31 3 28,3 1,0

1350 1243 32 3 28,1 1,0

1400 1227 33 3 28,0 0,9

1450 1210 34 3 27,8 0,9

1500 1193 35 3 27,6 0,9

1550 1175 37 3 27,4 0,8

1600 1156 38 3 27,2 0,8

1650 1137 40 3 26,9 0,8

1700 1116 42 3 26,7 0,8
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Carga 1 TABELA A (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE Conv B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA DALÇA
DALC
100 m

LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR
VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

1750 1095 45 3 26,4 0,7

1800 1071 48 3 26,0 0,7

1850 1046 52 3 25,7 0,7

1900 1019 58 3 25,3 0,6

1950 988 67 3 24,8 0,6

2000 951 81 2 24,1 0,6

2050 905 112 2 23,3 0,5

2100 818 - 2 21,7 0,5

2103 800 - 2 21,3 0,5
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Carga 1 TABELA B

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE Conv B1

FATORES DE CORREÇÃ O

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

800 9,1 -9,5 1,6 -1,3 0,0 0,0 -0,9 0,9

850 9,7 -10,1 1,7 -1,3 0,0 0,0 -1,0 1,0

900 10,2 -10,6 1,7 -1,3 0,0 0,0 -1,1 1,0

950 10,8 -11,2 1,7 -1,3 0,0 0,0 -1,1 1,1

1000 11,4 -11,8 1,8 -1,3 0,0 0,0 -1,2 1,2

1050 11,9 -12,4 1,8 -1,4 0,0 0,0 -1,3 1,2

1100 12,5 -13,0 1,8 -1,4 0,0 0,0 -1,3 1,3

1150 13,1 -13,6 1,8 -1,4 0,0 0,0 -1,4 1,3

1200 13,6 -14,2 1,9 -1,4 0,0 0,0 -1,4 1,4

1250 14,2 -14,7 1,9 -1,4 0,0 0,0 -1,5 1,5

1300 14,8 -15,3 1,9 -1,5 0,0 0,0 -1,6 1,5

1350 15,3 -15,9 1,9 -1,5 0,0 0,0 -1,6 1,6

1400 15,9 -16,5 2,0 -1,5 0,0 0,0 -1,7 1,7

1450 16,4 -17,1 2,0 -1,5 0,0 0,0 -1,8 1,7

1500 17,0 -17,6 2,0 -1,6 0,0 0,0 -1,8 1,8

1550 17,6 -18,2 2,0 -1,6 0,0 0,0 -1,9 1,9

1600 18,1 -18,8 2,1 -1,6 0,0 0,0 -2,0 1,9

1650 18,7 -19,4 2,1 -1,6 0,0 0,0 -2,0 2,0

1700 19,2 -20,0 2,1 -1,7 0,0 0,0 -2,1 2,0

1750 19,8 -20,6 2,1 -1,7 0,0 0,0 -2,2 2,1

1800 20,4 -21,1 2,1 -1,7 0,0 0,0 -2,2 2,2
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Carga 1 TABELA B (continução)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

1850 20,9 -21,7 2,1 -1,7 0,0 0,0 -2,3 2,2

1900 21,5 -22,3 2,1 -1,7 0,0 0,0 -2,3 2,3

1950 22,1 -22,9 2,1 -1,7 0,0 0,0 -2,4 2,3

2000 22,6 -23,5 2,1 -1,7 0,0 0,0 -2,5 2,4

2050 23,2 -24,1 2,1 -1,7 0,0 0,0 -2,5 2,4

2100 23,9 -24,8 2,0 -1,7 0,0 0,0 -2,5 2,4

2103 23,9 -24,8 1,9 -1,6 0,0 0,0 -2,5 2,4
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Carga 1 TABELA C

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG VEL TML FLECHA

A D

m mls m m mls m / s m

800 1402 6 1 1418 0,2 141 1058

850 1388 7 1 1406 0,2 141 1053

900 1375 7 1 1394 0,2 141 1047

950 1361 8 1 1381 0,2 141 1040

1000 1348 8 1 1369 0,2 140 1034

1050 1334 8 1 1356 0,2 140 1026

1100 1319 9 1 1343 0,3 140 1018

1150 1305 9 1 1330 0,3 140 1010

1200 1290 10 1 1317 0,3 140 1001

1250 1275 10 1 1303 0,3 140 992

1300 1259 10 1 1289 0,3 140 982

1350 1243 11 1 1275 0,3 140 971

1400 1227 11 1 1260 0,3 140 960

1450 1210 12 1 1245 0,4 140 947

1500 1193 12 1 1229 0,4 139 934

1550 1175 12 1 1213 0,4 139 920

1600 1156 13 1 1196 0,4 139 905

1650 1137 13 1 1178 0,4 139 889

1700 1116 13 1 1159 0,5 139 872

1750 1095 14 1 1139 0,5 138 853

1800 1071 14 1 1118 0,5 138 832

1850 1046 15 1 1095 0,5 138 808

1900 1019 15 1 1069 0,6 138 782
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Carga 1 TABELA C (continução)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

1950 988 15 1 1040 0,6 137 752

2000 951 16 1 1005 0,7 137 715

2050 905 16 1 961 0,7 136 667

2100 818 17 1 875 0,9 136 575

2103 800 17 1 857 0,9 136 556
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Tir 120 AE CONV

Tir 120 AE CONV B1

CARGA 2

VELOCIDADE DE BOCA – 185 m/s
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Carga 2 TABELA A

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA DALÇA
DALC 100 m

LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

1500 1307 22 4 33,5 1,8

1550 1296 23 4 33,4 1,7

1600 1284 23 4 33,3 1,7

1650 1272 24 4 33,2 1,6

1700 1261 24 4 33,0 1,6

1750 1248 25 4 32,9 1,5

1800 1236 25 4 32,8 1,5

1850 1223 26 4 32,6 1,4

1900 1210 26 4 32,4 1,4

1950 1197 27 4 32,3 1,3

2000 1184 28 4 32,1 1,3

2050 1169 29 3 31,9 1,3

2100 1155 29 3 31,7 1,2

2150 1140 31 3 31,5 1,2

2200 1124 32 3 31,3 1,2

2250 1108 33 3 31,0 1,1

2300 1091 35 3 30,7 1,1

2350 1073 37 3 30,4 1,1

2400 1055 39 3 30,1 1,0

2450 1034 42 3 29,8 1,0

2500 1013 45 3 29,4 1,0

2550 989 50 3 29,0 0,9

2600 962 57 3 28,4 0,9
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Carga 2 TABELA A (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA DALÇA
DALC 100 m

LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR VENTO
CRUZ

m mls msl nr s mls

2650 932 68 3 27,8 0,9

2700 893 89 3 27,0 0,8

2750 835 - 3 25,8 0,8

2765 800 - 3 24,9 0,7
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Carga 2 TABELA B

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP
DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

1500 13,0 -13,2 3,5 -2,9 0,0 0,0 -3,1 3,0

1550 13,4 -13,6 3,6 -2,9 0,0 0,0 -3,3 3,1

1600 13,8 -14,1 3,6 -3,0 0,0 0,0 -3,4 3,2

1650 14,3 -14,5 3,6 -3,0 0,0 0,0 -3,5 3,3

1700 14,7 -14,9 3,7 -3,0 0,0 0,0 -3,6 3,4

1750 15,1 -15,4 3,7 -3,1 0,0 0,0 -3,7 3,5

1800 15,5 -15,8 3,8 -3,1 0,0 0,0 -3,8 3,6

1850 16,0 -16,2 3,8 -3,1 0,0 0,0 -3,9 3,7

1900 16,4 -16,7 3,8 -3,2 0,0 0,0 -4,0 3,9

1950 16,8 -17,1 3,9 -3,2 0,0 0,0 -4,2 4,0

2000 17,2 -17,5 3,9 -3,2 0,0 0,0 -4,3 4,1

2050 17,7 -17,9 3,9 -3,3 0,0 0,0 -4,4 4,2

2100 18,1 -18,4 3,9 -3,3 0,0 0,0 -4,5 4,3

2150 18,5 -18,8 4,0 -3,3 0,0 0,0 -4,6 4,4

2200 18,9 -19,2 4,0 -3,4 0,0 0,0 -4,7 4,5

2250 19,4 -19,7 4,0 -3,4 0,0 0,0 -4,8 4,6

2300 19,8 -20,1 4,0 -3,4 0,0 0,0 -4,9 4,7

2350 20,2 -20,5 4,0 -3,5 0,0 0,0 -5,0 4,8

2400 20,6 -21,0 4,1 -3,5 0,0 0,0 -5,1 4,9
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Carga 2 TABELA B (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

2450 21,1 -21,4 4,1 -3,5 0,0 0,0 -5,2 5,0

2500 21,5 -21,8 4,1 -3,5 0,0 0,0 -5,3 5,1

2550 21,9 -22,3 4,1 -3,5 0,0 0,0 -5,4 5,2

2600 22,4 -22,7 4,0 -3,5 0,0 0,0 -5,5 5,3

2650 22,8 -23,2 4,0 -3,5 0,0 0,0 -5,6 5,3

2700 23,3 -23,6 3,9 -3,5 0,0 0,0 -5,7 5,4

2750 23,8 -24,1 3,8 -3,4 0,0 0,0 -5,7 5,4

2765 23,9 -24,3 3,7 -3,3 0,0 0,0 -5,6 5,4

J-4



J-30

C 23-95

Carga 2 TABELA C

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG VEL TML

FLECHA

A D

m mls m m mls m /s m

1500 1307 13 1 1351 0,2 158 1377

1550 1296 14 1 1342 0,3 158 1368

1600 1284 14 1 1332 0,3 157 1359

1650 1272 15 1 1322 0,3 157 1349

1700 1261 15 1 1312 0,3 157 1338

1750 1248 16 1 1302 0,3 157 1327

1800 1236 16 1 1292 0,3 157 1316

1850 1223 16 1 1281 0,3 157 1304

1900 1210 17 1 1270 0,3 156 1291

1950 1197 17 1 1259 0,3 156 1278

2000 1184 18 1 1248 0,4 156 1263

2050 1169 18 1 1236 0,4 156 1249

2100 1155 19 1 1224 0,4 156 1233

2150 1140 19 1 1211 0,4 155 1216

2200 1124 19 1 1198 0,4 155 1198

2250 1108 20 1 1184 0,4 155 1179

2300 1091 20 1 1170 0,4 154 1159

2350 1073 21 1 1154 0,5 154 1137

2400 1055 21 1 1138 0,5 154 1114

2450 1034 22 1 1120 0,5 153 1088

2500 1013 22 1 1101 0,5 153 1060

2550 989 23 1 1080 0,6 153 1029

2600 962 23 1 1056 0,6 152 993

2650 932 23 1 1028 0,6 151 951

J-4



J-31

C 23-95

Carga 2 TABELA C (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA DP ANG
QUEDA

CTG VEL
TML

FLECHA

A D

m mls m m mls m/s m

2700 893 24 1 993 0,7 151 897

2750 835 24 1 937 0,8 150 815

2765 800 25 1 902 0,8 149 764

J-4



J-32

C 23-95

Tir 120 AE CONV

Tir 120 AE CONV B1

CARGA 3

VELOCIDADE DE BOCA – 217 m/s

J-4



J-33

C 23-95

Carga 3 TABELA A

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA

DALC 100 m
LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

1900 1296 19 4 37,7 2,2

1950 1287 19 4 37,6 2,2

2000 1277 19 4 37,5 2,1

2050 1268 19 4 37,4 2,0

2100 1258 20 4 37,3 2,0

2150 1248 20 4 37,1 1,9

2200 1238 20 4 37,0 1,9

2250 1228 21 4 36,9 1,9

2300 1217 21 4 36,7 1,8

2350 1206 22 4 36,6 1,8

2400 1195 22 4 36,4 1,7

2450 1184 23 4 36,2 1,7

2500 1173 23 4 36,1 1,7

2550 1161 24 4 35,9 1,6

2600 1149 25 4 35,7 1,6

2650 1136 25 4 35,5 1,5

2700 1123 26 4 35,3 1,5

2750 1110 27 4 35,0 1,5

2800 1096 28 4 34,8 1,4

2850 1082 29 4 34,5 1,4

2900 1067 31 4 34,3 1,4

2950 1051 32 4 34,0 1,3

3000 1035 34 4 33,7 1,3

J-4



J-34

C 23-95

Carga 3 TABELA A (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA

DALC 100 m
LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

3050 1017 36 4 33,3 1,3

3100 999 39 4 32,9 1,2

3150 978 42 4 32,5 1,2

3200 956 47 4 32,0 1,2

3250 931 54 3 31,4 1,1

3300 902 66 3 30,8 1,1

3350 864 90 3 29,9 1,0

3400 800 - 3 28,2 0,9

J-4



J-35

C 23-95

Carga 3 TABELA B

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

1900 12,8 -12,8 5,5 -4,7 0,2 -0,1 -5,6 5,3

1950 13,1 -13,1 5,5 -4,7 0,2 -0,1 -5,8 5,4

2000 13,5 -13,4 5,5 -4,8 0,2 -0,1 -5,9 5,5

2050 13,8 -13,8 5,6 -4,8 0,2 -0,1 -6,1 5,7

2100 14,1 -14,1 5,6 -4,9 0,2 -0,1 -6,2 5,8

2150 14,5 -14,4 5,7 -4,9 0,2 -0,1 -6,4 6,0

2200 14,8 -14,7 5,7 -4,9 0,2 -0,1 -6,5 6,1

2250 15,1 -15,1 5,7 -5,0 0,2 -0,1 -6,7 6,3

2300 15,5 -15,4 5,8 -5,0 0,3 -0,1 -6,8 6,4

2350 15,8 -15,7 5,8 -5,1 0,3 -0,1 -7,0 6,6

2400 16,1 -16,0 5,9 -5,1 0,3 -0,1 -7,1 6,7

2450 16,4 -16,4 5,9 -5,1 0,3 -0,1 -7,3 6,8

2500 16,8 -16,7 5,9 -5,2 0,3 -0,1 -7,5 7,0

2550 17,1 -17,0 6,0 -5,2 0,3 -0,1 -7,6 7,1

2600 17,4 -17,3 6,0 -5,3 0,3 -0,1 -7,8 7,3

2650 17,8 -17,7 6,0 -5,3 0,3 -0,1 -7,9 7,4

2700 18,1 -18,0 6,0 -5,3 0,3 -0,1 -8,1 7,6

2750 18,4 -18,3 6,1 -5,4 0,3 -0,1 -8,2 7,7

2800 18,7 -18,6 6,1 -5,4 0,3 -0,1 -8,4 7,8

J-4



J-36

C 23-95

Carga 3 TABELA B (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCANCE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

2850 19,1 -19,0 6,1 -5,4 0,3 -0,2 -8,5 8,0

2900 19,4 -19,3 6,1 -5,4 0,3 -0,2 -8,7 8,1

2950 19,7 -19,6 6,2 -5,5 0,3 -0,2 -8,8 8,3

3000 20,1 -20,0 6,2 -5,5 0,3 -0,2 -9,0 8,4

3050 20,4 -20,3 6,2 -5,5 0,4 -0,2 -9,1 8,5

3100 20,7 -20,6 6,2 -5,5 0,4 -0,2 -9,2 8,6

3150 21,1 -20,9 6,2 -5,5 0,4 -0,2 -9,4 8,8

3200 21,4 -21,3 6,1 -5,5 0,4 -0,2 -9,5 8,9

3250 21,8 -21,6 6,1 -5,5 0,4 -0,2 -9,6 9,0

3300 22,1 -22,0 6,1 -5,5 0,4 -0,2 -9,7 9,1

3350 22,5 -22,4 6,0 -5,4 0,4 -0,2 -9,7 9,1

3400 22,9 -22,8 5,7 -5,2 0,4 -0,2 -9,7 9,1

J-4



J-37

C 23-95

Carga 3 TABELA C

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mil m m mil m / s m

1900 1296 13 1 1360 0,2 171 1743

1950 1287 13 1 1353 0,2 171 1734

2000 1277 14 1 1346 0,3 171 1723

2050 1268 14 1 1339 0,3 171 1713

2100 1258 14 1 1331 0,3 171 1702

2150 1248 15 1 1323 0,3 170 1690

2200 1238 15 1 1316 0,3 170 1679

2250 1228 15 1 1308 0,3 170 1666

2300 1217 16 1 1299 0,3 170 1653

2350 1206 16 1 1291 0,3 170 1640

2400 1195 16 1 1283 0,3 169 1626

2450 1184 17 1 1274 0,3 169 1611

2500 1173 17 1 1265 0,3 169 1596

2550 1161 17 1 1256 0,4 169 1580

2600 1149 18 1 1246 0,4 168 1563

2650 1136 18 1 1237 0,4 168 1545

2700 1123 18 1 1227 0,4 168 1527

2750 1110 19 1 1216 0,4 168 1507

2800 1096 19 1 1205 0,4 167 1487

2850 1082 19 1 1194 0,4 167 1465

2900 1067 20 1 1182 0,4 166 1442

2950 1051 20 1 1169 0,5 166 1417

3000 1035 20 1 1156 0,5 166 1391

3050 1017 21 1 1141 0,5 165 1362

J-4



J-38

C 23-95

Carga 3 TABELA C (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

3100 999 21 1 1126 0,5 165 1331

3150 978 21 1 1108 0,5 164 1297

3200 956 22 1 1089 0,5 163 1259

3250 931 22 1 1068 0,6 163 1216

3300 902 22 1 1041 0,6 162 1164

3350 864 23 1 1007 0,7 161 1097

3400 800 23 1 946 0,7 159 981

J-4



J-39

C 23-95

Tir 120 AE CONV

Tir 120 AE CONV B1

CARGA 4

VELOCIDADE DE BOCA – 248 m/s



J-40

C 23-95

Carga 4 TABELA A

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA
DALC
100M

LIMHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR
VENTO
CRUZ

m mls mil nr s mls

2400 1318 13 5 43,8 1,8

2450 1311 14 5 43,7 1,8

2500 1305 14 5 43,6 1,8

2550 1298 14 5 43,5 1,7

2600 1291 14 5 43,4 1,7

2650 1284 14 5 43,3 1,7

2700 1277 14 5 43,2 1,6

2750 1270 14 5 43,1 1,6

2800 1262 15 5 43,0 1,6

2850 1255 15 5 42,9 1,6

2900 1248 15 5 42,8 1,5

2950 1240 15 5 42,7 1,5

3000 1232 15 5 42,6 1,5

3050 1225 16 5 42,5 1,4

3100 1217 16 5 42,3 1,4

3150 1209 16 5 42,2 1,4

3200 1201 16 5 42,1 1,4

3250 1193 17 5 41,9 1,4

3300 1184 17 5 41,8 1,3

3350 1176 17 5 41,6 1,3

3400 1167 18 5 41,5 1,3

3450 1158 18 5 41,3 1,3

3500 1149 18 5 41,2 1,2

J-4



J-41

C 23-95

Carga 4 TABELA A

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA
DALC
100M

LIMHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR
VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

3550 1140 19 5 41,0 1,2

3600 1131 19 5 40,8 1,2

3650 1121 20 5 40,6 1,2

3700 1111 20 5 40,4 1,2

3750 1101 21 5 40,2 1,1

3800 1090 21 5 40,0 1,1

3850 1079 22 5 39,8 1,1

3900 1068 23 5 39,5 1,1

3950 1057 24 5 39,3 1,1

4000 1045 25 5 39,0 1,0

4050 1032 26 5 38,7 1,0

4100 1019 27 5 38,4 1,0

4150 1005 29 5 38,1 1,0

4200 990 30 4 37,7 1,0

4250 975 33 4 37,3 0,9

4300 958 35 4 36,9 0,9

4350 939 39 4 36,4 0,9

4400 918 45 4 35,9 0,9

4450 894 53 4 35,2 0,8

4500 864 70 4 34,4 0,8

4550 819 - 4 33,1 0,8

4562 800 - 4 32,5 0,8

J-4



J-42

C 23-95

Carga 4 TABELA B

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

2400 14,4 -14,4 5,7 -5,0 0,5 -0,4 -6,5 6,2

2450 14,7 -14,7 5,7 -5,0 0,6 -0,4 -6,7 6,3

2500 15,0 -15,0 5,8 -5,0 0,6 -0,4 -6,8 6,4

2550 15,3 -15,3 5,8 -5,1 0,6 -0,4 -7,0 6,6

2600 15,6 -15,6 5,9 -5,1 0,6 -0,4 -7,1 6,7

2650 15,9 -15,9 5,9 -5,1 0,6 -0,4 -7,2 6,8

2700 16,2 -16,2 5,9 -5,2 0,6 -0,5 -7,4 7,0

2750 16,5 -16,5 6,0 -5,2 0,6 -0,5 -7,5 7,1

2800 16,8 -16,8 6,0 -5,2 0,6 -0,5 -7,7 7,2

2850 17,1 -17,1 6,0 -5,3 0,7 -0,5 -7,8 7,4

2900 17,4 -17,4 6,1 -5,3 0,7 -0,5 -8,0 7,5

2950 17,7 -17,6 6,1 -5,3 0,7 -0,5 -8,1 7,6

3000 17,9 -17,9 6,1 -5,4 0,7 -0,5 -8,3 7,8

3050 18,2 -18,2 6,2 -5,4 0,7 -0,5 -8,4 7,9

3100 18,5 -18,5 6,2 -5,4 0,7 -0,5 -8,5 8,1

3150 18,8 -18,8 6,3 -5,5 0,7 -0,5 -8,7 8,2

3200 19,1 -19,1 6,3 -5,5 0,7 -0,5 -8,8 8,3

3250 19,4 -19,4 6,3 -5,6 0,8 -0,6 -9,0 8,5

3300 19,7 -19,7 6,4 -5,6 0,8 -0,6 -9,1 8,6

3400 20,3 -20,2 6,4 -5,7 0,8 -0,6 -9,4 8,9

J-4



J-43

C 23-95

Carga 4 TABELA B (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCANCE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

3450 20,6 -20,5 6,4 -5,7 0,8 -0,6 -9,6 9,0

3500 20,9 -20,8 6,5 -5,7 0,8 -0,6 -9,7 9,1

3550 21,1 -21,1 6,5 -5,8 0,8 -0,6 -9,8 9,3

3600 21,4 -21,4 6,5 -5,8 0,8 -0,6 -10,0 9,4

3650 21,7 -21,7 6,6 -5,8 0,9 -0,6 -10,1 9,5

3700 22,0 -22,0 6,6 -5,9 0,9 -0,6 -10,3 9,7

3750 22,3 -22,3 6,6 -5,9 0,9 -0,7 -10,4 9,8

3800 22,6 -22,5 6,6 -5,9 0,9 -0,7 -10,6 9,9

3850 22,9 -22,8 6,7 -5,9 0,9 -0,7 -10,7 10,1

3900 23,2 -23,1 6,7 -6,0 0,9 -0,7 -10,8 10,2

3950 23,5 -23,4 6,7 -6,0 1,0 -0,7 -11,0 10,3

4000 23,7 -23,7 6,7 -6,0 1,0 -0,7 -11,1 10,5

4050 24,0 -24,0 6,7 -6,0 1,0 -0,7 -11,2 10,6

4100 24,3 -24,3 6,8 -6,1 1,0 -0,7 -11,4 10,7

4150 24,6 -24,6 6,8 -6,1 1,0 -0,7 -11,5 10,8

4200 24,9 -24,8 6,8 -6,1 1,0 -0,8 -11,6 10,9

4250 25,2 -25,1 6,8 -6,1 1,1 -0,8 -11,7 11,0

4300 25,5 -25,4 6,8 -6,1 1,1 -0,8 -11,9 11,2

4350 25,8 -25,7 6,8 -6,1 1,1 -0,8 -12,0 11,3

4400 26,1 -26,0 6,7 -6,1 1,1 -0,8 -12,1 11,4

4450 26,4 -26,3 6,7 -6,1 1,1 -0,8 -12,2 11,4

J-4



J-44

C 23-95

Carga 4 TABELA B (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMPO DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

4500 26,7 -26,6 6,6 -6,0 1,2 -0,9 -12,2 11,5

4550 27,0 -27,0 6,5 -5,9 1,2 -0,9 -12,2 11,5

4562 27,1 -27,0 6,4 -5,8 1,2 -0,9 -12,2 11,4

J-4



J-45

C 23-95

Carga 4 TABELA C

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA DP ANG
QUEDA

CTG
VEL
TML

FLECHA

A D

m mls m m mls m / s m

2400 1318 15 2 1371 0,2 200 2348

2450 1311 15 2 1366 0,2 200 2339

2500 1305 15 2 1361 0,2 200 2330

2550 1298 16 2 1355 0,2 200 2321

2600 1291 16 2 1350 0,3 200 2311

2650 1284 16 2 1344 0,3 199 2302

2700 1277 16 2 1339 0,3 199 2291

2750 1270 17 2 1333 0,3 199 2281

2800 1262 17 2 1327 0,3 199 2270

2850 1255 17 2 1321 0,3 199 2259

2900 1248 18 2 1316 0,3 199 2248

2950 1240 18 2 1310 0,3 199 2236

3000 1232 18 2 1304 0,3 198 2224

3050 1225 18 2 1298 0,3 198 2211

3100 1217 19 2 1291 0,3 198 2198

3150 1209 19 2 1285 0,3 198 2185

3200 1201 19 2 1279 0,3 198 2171

3250 1193 20 2 1272 0,3 198 2157

3300 1184 20 2 1265 0,3 197 2142

3350 1176 20 2 1259 0,3 197 2127

3400 1167 21 2 1252 0,4 197 2111

3450 1158 21 2 1245 0,4 197 2095

3500 1149 21 2 1237 0,4 197 2078

J-4



J-46

C 23-95

Carga 4 TABELA C (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA DP ANG
QUEDA

CTG
VEL
TML

FLECHA

A D

m mls m m mls m / s m

3550 1140 21 2 1230 0,4 196 2061

3600 1131 22 2 1223 0,4 196 2043

3650 1121 22 2 1215 0,4 196 2024

J-4



J-47

C 23-95

Carga 4 TABELA C

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

3700 1111 22 2 1207 0,4 196 2005

3750 1101 23 2 1198 0,4 195 1984

3800 1090 23 2 1190 0,4 195 1963

3850 1079 23 2 1181 0,4 195 1941

3900 1068 23 2 1172 0,4 194 1918

3950 1057 24 2 1162 0,5 194 1894

4000 1045 24 2 1152 0,5 194 1868

4050 1032 24 2 1142 0,5 193 1841

4100 1019 25 2 1131 0,5 193 1812

4150 1005 25 2 1119 0,5 192 1782

4200 990 25 2 1107 0,5 192 1749

4250 975 25 1 1093 0,5 192 1714

4300 958 26 1 1079 0,6 191 1675

4350 939 26 1 1062 0,6 191 1632

4400 918 26 1 1044 0,6 190 1583

4450 894 27 1 1022 0,6 189 1526

4500 864 27 1 994 0,7 188 1455

4550 819 27 1 952 0,7 187 1346

4562 800 27 1 933 0,8 187 1300

J-4



J-48

C 23-95

Tir 120 AE CONV

Tir 120 AE CONV B1

CARGA 5

VELOCIDADE DE BOCA – 277 m/s

J-4



J-49

C 23-95

Carga 5 TABELA A

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA

DALC 100 m
LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR
VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

3000 1297 12 6 47,5 1,9

3050 1291 12 6 47,4 1,8

3100 1285 12 6 47,3 1,8

3150 1279 12 6 47,2 1,8

3200 1273 12 6 47,1 1,7

3250 1266 12 6 47,0 1,7

3300 1260 13 6 46,9 1,7

3350 1254 13 6 46,8 1,7

3400 1248 13 6 46,7 1,6

3450 1241 13 6 46,6 1,6

3500 1235 13 6 46,5 1,6

3550 1228 13 6 46,4 1,6

3600 1221 13 6 46,3 1,5

3650 1215 14 6 46,2 1,5

3700 1208 14 6 46,1 1,5

3750 1201 14 6 45,9 1,5

3800 1194 14 6 45,8 1,5

3850 1187 14 6 45,7 1,4

3900 1179 15 6 45,5 1,4

3950 1172 15 6 45,4 1,4

4000 1165 15 6 45,2 1,4

4050 1157 15 5 45,1 1,4

4100 1149 16 5 44,9 1,3

J-4



J-50

C 23-95

Carga 5 TABELA A (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA

DALC 100 m
LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR
VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

4150 1141 16 5 44,8 1,3

4200 1133 16 5 44,6 1,3

4250 1125 17 5 44,4 1,3

4300 1117 17 5 44,2 1,3

4350 1108 17 5 44,1 1,2

4400 1099 18 5 43,9 1,2

4450 1090 18 5 43,7 1,2

4500 1081 19 5 43,4 1,2

4550 1071 19 5 43,2 1,2

4600 1062 20 5 43,0 1,2

4650 1052 21 5 42,7 1,1

4700 1041 21 5 42,5 1,1

4750 1030 22 5 42,2 1,1

4800 1019 23 5 41,9 1,1

4850 1007 24 5 41,6 1,1

4900 994 26 5 41,3 1,0

4950 981 27 5 41,0 1,0

5000 967 29 5 40,6 1,0

5050 952 31 5 40,2 1,0

5100 936 34 5 39,7 1,0

5150 918 38 5 39,2 0,9

5200 898 44 5 38,6 0,9

J-4



J-51

C 23-95

Carga 5 TABELA A (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCANCE ALÇA
DALÇA
DALC
100 m

LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR
VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

5250 873 54 5 37,9 0,9

5300 842 78 4 36,9 0,9

5341 800 78 4 35,5 0,8

J-4



J-52

C 23-95

Carga 5 TABELA B

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

3000 15,2 -14,4 7,4 -6,4 2,3 -0,9 -9,5 8,9

3050 15,4 -14,7 7,4 -6,5 2,4 -1,0 -9,6 9,0

3100 15,7 -14,9 7,4 -6,5 2,4 -1,0 -9,8 9,2

3150 15,9 -15,1 7,5 -6,6 2,4 -1,0 -10,0 9,3

3200 16,2 -15,4 7,5 -6,6 2,5 -1,0 -10,1 9,5

3250 16,4 -15,6 7,6 -6,6 2,5 -1,0 -10,3 9,6

3300 16,6 -15,8 7,6 -6,7 2,6 -1,0 -10,5 9,8

3350 16,9 -16,0 7,7 -6,7 2,6 -1,1 -10,6 9,9

3400 17,1 -16,3 7,7 -6,7 2,7 -1,1 -10,8 10,1

3450 17,4 -16,5 7,7 -6,8 2,7 -1,1 -11,0 10,3

3500 17,6 -16,7 7,8 -6,8 2,7 -1,1 -11,1 10,4

3550 17,9 -17,0 7,8 -6,9 2,8 -1,1 -11,3 10,6

3600 18,1 -17,2 7,9 -6,9 2,8 -1,1 -11,5 10,7

3650 18,4 -17,4 7,9 -6,9 2,9 -1,2 -11,6 10,9

3700 18,6 -17,7 8,0 -7,0 2,9 -1,2 -11,8 11,0

3750 18,8 -17,9 8,0 -7,0 2,9 -1,2 -12,0 11,2

3800 19,1 -18,1 8,0 -7,0 3,0 -1,2 -12,1 11,3

3850 19,3 -18,3 8,1 -7,1 3,0 -1,2 -12,3 11,5

3900 19,6 -18,6 8,1 -7,1 3,1 -1,2 -12,5 11,6

3950 19,8 -18,8 8,2 -7,2 3,1 -1,3 -12,6 11,8

J-4



J-53

C 23-95

Carga 5 TABELA B (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

4000 20,1 -19,0 8,2 -7,2 3,2 -1,3 -12,8 12,0

4050 20,3 -19,3 8,3 -7,2 3,2 -1,3 -13,0 12,1

4100 20,5 -19,5 8,3 -7,3 3,2 -1,3 -13,1 12,3

4150 20,8 -19,7 8,3 -7,3 3,3 -1,3 -13,3 12,4

4200 21,0 -19,9 8,4 -7,3 3,3 -1,4 -13,5 12,6

4250 21,3 -20,2 8,4 -7,4 3,4 -1,4 -13,6 12,7

4300 21,5 -20,4 8,5 -7,4 3,4 -1,4 -13,8 12,9

4350 21,7 -20,6 8,5 -7,4 3,5 -1,4 -14,0 13,0

4400 22,0 -20,8 8,5 -7,5 3,5 -1,4 -14,1 13,2

4450 22,2 -21,1 8,6 -7,5 3,6 -1,5 -14,3 13,3

4500 22,5 -21,3 8,6 -7,5 3,6 -1,5 -14,4 13,5

4550 22,7 -21,5 8,7 -7,6 3,7 -1,5 -14,6 13,6

4600 22,9 -21,7 8,7 -7,6 3,7 -1,5 -14,8 13,8

4650 23,2 -21,9 8,7 -7,6 3,8 -1,5 -14,9 13,9

4700 23,4 -22,2 8,8 -7,7 3,8 -1,5 -15,1 14,1

4750 23,7 -22,4 8,8 -7,7 3,9 -1,6 -15,2 14,2

4800 23,9 -22,6 8,8 -7,7 3,9 -1,6 -15,4 14,3

4850 24,1 -22,8 8,9 -7,7 4,0 -1,6 -15,5 14,5

4900 24,4 -23,0 8,9 -7,7 4,0 -1,6 -15,7 14,6

4950 24,6 -23,3 8,9 -7,8 4,1 -1,7 -15,8 14,7

J-4



J-54

C 23-95

Carga 5 TABELA B (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

5000 24,9 -23,5 8,9 -7,8 4,1 -1,7 -15,9 14,9

5050 25,1 -23,7 9,0 -7,8 4,2 -1,7 -16,1 15,0

5100 25,3 -23,9 9,0 -7,8 4,3 -1,7 -16,2 15,1

5150 25,6 -24,1 9,0 -7,8 4,3 -1,8 -16,3 15,2

5200 25,8 -24,4 9,0 -7,8 4,4 -1,8 -16,4 15,3

5250 26,1 -24,6 9,0 -7,7 4,5 -1,8 -16,5 15,4

5300 26,3 -24,8 8,9 -7,7 4,6 -1,9 -16,5 15,4

5341 26,6 -25,0 8,8 -7,5 4,7 -1,9 -16,5 15,4

J-4



J-55

C 23-95

Carga 5 TABELA C

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

3000 1297 20 2 1362 0,2 214 2765

3050 1291 20 2 1358 0,2 214 2755

3100 1285 20 2 1353 0,2 214 2745

3150 1279 20 2 1349 0,3 214 2735

3200 1273 21 2 1344 0,3 214 2725

3250 1266 21 2 1339 0,3 213 2714

3300 1260 21 2 1334 0,3 213 2703

3350 1254 22 2 1330 0,3 213 2691

3400 1248 22 2 1325 0,3 213 2680

3450 1241 22 2 1320 0,3 213 2668

3500 1235 23 2 1315 0,3 213 2655

3550 1228 23 2 1310 0,3 213 2643

3600 1221 23 2 1305 0,3 212 2630

3650 1215 24 2 1300 0,3 212 2616

3700 1208 24 2 1295 0,3 212 2603

3750 1201 24 2 1289 0,3 212 2589

3800 1194 24 2 1284 0,3 212 2574

3850 1187 25 2 1278 0,3 212 2559

3900 1179 25 2 1273 0,3 211 2544

3950 1172 25 2 1267 0,3 211 2528

4000 1165 26 2 1261 0,3 211 2512

4050 1157 26 2 1256 0,4 211 2495

4100 1149 26 2 1250 0,4 210 2478

J-4



J-56

C 23-95

Carga 5 TABELA C (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

4150 1141 27 2 1243 0,4 210 2461

4200 1133 27 2 1237 0,4 210 2442

4250 1125 27 2 1231 0,4 210 2423

4300 1117 28 2 1224 0,4 209 2404

4350 1108 28 2 1218 0,4 209 2384

4400 1099 28 2 1211 0,4 209 2363

4450 1090 28 2 1204 0,4 209 2341

4500 1081 29 2 1196 0,4 208 2319

4550 1071 29 2 1189 0,4 208 2295

4600 1062 29 2 1181 0,4 208 2271

4650 1052 30 2 1173 0,4 207 2245

4700 1041 30 2 1164 0,5 207 2219

4750 1030 30 2 1156 0,5 207 2191

4800 1019 31 2 1146 0,5 206 2161

4850 1007 31 2 1137 0,5 206 2130

4900 994 31 2 1126 0,5 205 2097

4950 981 31 2 1115 0,5 205 2062

5000 967 32 2 1104 0,5 204 2025

5050 952 32 2 1091 0,5 204 1984

5100 936 32 2 1077 0,6 203 1939

5150 918 33 2 1061 0,6 203 1889

5200 898 33 2 1044 0,6 202 1832

5250 873 33 2 1022 0,6 201 1764

5300 842 33 2 993 0,7 200 1674

5341 800 34 2 954 0,7 198 1554

J-4



J-57

C 23-95

Tir 120 AE CONV

Tir 120 AE CONV B1

CARGA 6

VELOCIDADE DE BOCA – 305 m/s



J-58

C 23-95

Carga 6 TABELA A

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA DALC

100 m
LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR
VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

3500 1291 10 6 51,0 1,9

3550 1286 10 6 50,9 1,9

3600 1281 11 6 50,9 1,8

3650 1276 11 6 50,8 1,8

3700 1270 11 6 50,7 1,8

3750 1265 11 6 50,6 1,8

3800 1259 11 6 50,5 1,7

3850 1254 11 6 50,4 1,7

3900 1248 11 6 50,3 1,7

3950 1243 11 6 50,2 1,7

4000 1237 11 6 50,1 1,7

4050 1231 12 6 50,0 1,6

4100 1226 12 6 49,9 1,6

4150 1220 12 6 49,8 1,6

4200 1214 12 6 49,7 1,6

4250 1208 12 6 49,6 1,5

4300 1202 12 6 49,4 1,5

4350 1196 12 6 49,3 1,5

4400 1189 13 6 49,2 1,5

4450 1183 13 6 49,1 1,5

4500 1177 13 6 48,9 1,5

4550 1170 13 6 48,8 1,4

4600 1164 13 6 48,7 1,4

J-4



J-59

C 23-95

Carga 6 TABELA A (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA DALC

100 m
LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR
VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

4650 1157 13 6 48,5 1,4

4700 1150 14 6 48,4 1,4

4750 1143 14 6 48,2 1,4

4800 1136 14 6 48,1 1,3

4850 1129 14 6 47,9 1,3

4900 1122 15 6 47,7 1,3

4950 1115 15 6 47,5 1,3

5000 1107 15 6 47,4 1,3

5050 1099 16 6 47,2 1,3

5100 1091 16 6 47,0 1,2

5150 1083 16 6 46,8 1,2

5200 1075 17 6 46,6 1,2

5250 1066 17 6 46,4 1,2

5300 1058 18 6 46,1 1,2

5350 1049 18 6 45,9 1,2

5400 1039 19 6 45,7 1,2

5450 1030 20 6 45,4 1,1

5500 1020 20 6 45,1 1,1

5550 1009 21 5 44,8 1,1

5600 998 22 5 44.5 1,1

J-4



J-60

C 23-95 J-4

Carga 6 TABELA A (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA

DALC 100 m
LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

5650 987 23 5 44,2 1,1

5700 975 25 5 43,9 1,1

5750 962 26 5 43,5 1,0

5800 949 28 5 43,1 1,0

5850 934 31 5 42,6 1,0

5900 918 34 5 42,1 1,0

5950 900 38 5 41,6 1,0

6000 879 46 5 40,9 0,9

6050 854 60 5 40,0 0,9

6100 816 109 5 38,7 0,9

6113 800 109 5 38,2 0,8



J-61

C 23-95J-4

Carga 6 TABELA B

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

3500 13,6 -12,7 9,0 -7,9 6,0 -4,0 -12,1 11,3

3550 13,8 -12,9 9,0 -8,0 6,1 -4,1 -12,3 11,4

3600 14,0 -13,1 9,1 -8,0 6,2 -4,1 -12,5 11,6

3650 14,2 -13,2 9,1 -8,1 6,3 -4,2 -12,7 11,8

3700 14,4 -13,4 9,2 -8,1 6,4 -4,3 -12,9 11,9

3750 14,6 -13,6 9,2 -8,2 6,5 -4,3 -13,0 12,1

3800 14,7 -13,8 9,3 -8,2 6,5 -4,4 -13,2 12,3

3850 14,9 -13,9 9,3 -8,3 6,6 -4,4 -13,4 12,4

3900 15,1 -14,1 9,4 -8,3 6,7 -4,5 -13,6 12,6

3950 15,3 -14,3 9,4 -8,4 6,8 -4,6 -13,8 12,8

4000 15,5 -14,5 9,5 -8,4 6,9 -4,6 -13,9 12,9

4050 15,7 -14,6 9,5 -8,5 7,0 -4,7 -14,1 13,1

4100 15,9 -14,8 9,6 -8,5 7,1 -4,7 -14,3 13,3

4150 16,0 -15,0 9,6 -8,6 7,2 -4,8 -14,5 13,4

4200 16,2 -15,1 9,7 -8,6 7,3 -4,9 -14,7 13,6

4250 16,4 -15,3 9,8 -8,7 7,4 -4,9 -14,9 13,8

4300 16,6 -15,5 9,8 -8,7 7,4 -5,0 -15,0 13,9

4350 16,8 -15,6 9,9 -8,8 7,5 -5,0 -15,2 14,1

4400 17,0 -15,8 9,9 -8,8 7,6 -5,1 -15,4 14,3

4450 17,1 -16,0 10,0 -8,9 7,7 -5,2 -15,6 14,4

4500 17,3 -16,2 10,0 -8,9 7,8 -5,2 -15,8 14,6



J-62

C 23-95 J-4

Carga 6 TABELA B (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

4550 17,5 -16,3 10,1 -9,0 7,9 -5,3 -15,9 14,8

4600 17,7 -16,5 10,1 -9,0 8,0 -5,4 -16,1 14,9

4650 17,9 -16,7 10,2 -9,1 8,1 -5,4 -16,3 15,1

4700 18,1 -16,8 10,3 -9,1 8,2 -5,5 -16,5 15,3

4750 18,2 -17,0 10,3 -9,2 8,3 -5,5 -16,7 15,4

4800 18,4 -17,2 10,4 -9,2 8,4 -5,6 -16,8 15,6

4850 18,6 -17,3 10,4 -9,3 8,5 -5,7 -17,0 15,8

4900 18,8 -17,5 10,5 -9,3 8,6 -5,7 -17,2 15,9

4950 18,9 -17,7 10,5 -9,4 8,7 -5,8 -17,4 16,1

5000 19,1 -17,8 10,6 -9,4 8,7 -5,9 -17,6 16,3

5050 19,3 -18,0 10,6 -9,5 8,8 -5,9 -17,7 16,4

5100 19,5 -18,1 10,7 -9,5 8,9 -6,0 -17,9 16,6

5150 19,7 -18,3 10,8 -9,6 9,0 -6,1 -18,1 16,7

5200 19,8 -18,5 10,8 -9,6 9,1 -6,1 -18,3 16,9

5250 20,0 -18,6 10,9 -9,7 9,2 -6,2 -18,4 17,1

5300 20,2 -18,8 10,9 -9,7 9,3 -6,3 -18,6 17,2

5350 20,4 -18,9 11,0 -9,8 9,5 -6,3 -18,8 17,4

5400 20,5 -19,1 11,0 -9,8 9,6 -6,4 -18,9 17,5

5450 20,7 -19,3 11,1 -9,9 9,7 -6,5 -19,1 17,7

5500 20,9 -19,4 11,1 -9,9 9,8 -6,6 -19,3 17,8



J-63

C 23-95J-4

Carga 6 TABELA B (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

5550 21,1 -19,6 11,2 -9,9 9,9 -6,6 -19,4 18,0

5600 21,2 -19,7 11,2 -10,0 10,0 -6,7 -19,6 18,1

5650 21,4 -19,9 11,3 -10,0 10,1 -6,8 -19,8 18,3

5700 21,6 -20,0 11,3 -10,1 10,2 -6,9 -19,9 18,4

5750 21,7 -20,2 11,4 -10,1 10,3 -7,0 -20,0 18,5

5800 21,9 -20,3 11,4 -10,2 10,5 -7,0 -20,2 18,7

5850 22,1 -20,5 11,5 -10,2 10,6 -7,1 -20,3 18,8

5900 22,2 -20,6 11,5 -10,2 10,7 -7,2 -20,4 18,9

5950 22,4 -20,8 11,5 -10,2 10,9 -7,3 -20,5 19,0

6000 22,6 -20,9 11,5 -10,2 11,0 -7,4 -20,6 19,1

6050 22,7 -21,0 11,6 -10,2 11,2 -7,6 -20,7 19,2

6100 22,9 -21,2 11,5 -10,2 11,4 -7,7 -20,7 19,1

6113 22,9 -21,2 11,5 -10,1 11,5 -7,8 -20,6 19,1



J-64

C 23-95 J-4

Carga 6 TABELA C

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

3500 1291 26 2 1362 0,2 228 3194

3550 1286 26 2 1358 0,2 228 3184

3600 1281 26 2 1354 0,2 228 3174

3650 1276 27 2 1350 0,3 228 3163

3700 1270 27 2 1346 0,3 227 3152

3750 1265 28 2 1342 0,3 227 3141

3800 1259 28 2 1338 0,3 227 3130

3850 1254 28 2 1334 0,3 227 3118

3900 1248 29 2 1330 0,3 227 3106

3950 1243 29 2 1326 0,3 227 3094

4000 1237 29 2 1321 0,3 227 3082

4050 1231 30 2 1317 0,3 226 3069

4100 1226 30 2 1313 0,3 226 3056

4150 1220 30 2 1308 0,3 226 3043

4200 1214 31 2 1304 0,3 226 3029

4250 1208 31 2 1299 0,3 226 3015

4300 1202 31 2 1295 0,3 226 3001

4350 1196 32 2 1290 0,3 225 2987

4400 1189 32 2 1286 0,3 225 2972

4450 1183 32 2 1281 0,3 225 2956

4500 1177 33 2 1276 0,3 225 2941

4550 1170 33 2 1271 0,3 225 2924

4600 1164 33 2 1266 0,3 224 2908



J-65

C 23-95J-4

Carga 6 TABELA C (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

4650 1157 34 2 1261 0,3 224 2891

4700 1150 34 2 1256 0,4 224 2873

4750 1143 34 2 1251 0,4 224 2855

4800 1136 35 2 1246 0,4 224 2837

4850 1129 35 2 1240 0,4 223 2818

4900 1122 35 2 1235 0,4 223 2799

4950 1115 36 2 1229 0,4 223 2778

5000 1107 36 2 1223 0,4 223 2758

5050 1099 36 2 1217 0,4 222 2736

5100 1091 37 2 1211 0,4 222 2714

5150 1083 37 2 1205 0,4 222 2691

5200 1075 37 2 1198 0,4 221 2668

5250 1066 38 2 1192 0,4 221 2643

5300 1058 38 2 1185 0,4 221 2618

5350 1049 38 2 1178 0,4 220 2592

5400 1039 39 2 1170 0,4 220 2564

5450 1030 39 2 1163 0,5 220 2535

5500 1020 39 2 1155 0,5 219 2505

5550 1009 40 2 1146 0,5 219 2474

5600 998 40 2 1138 0,5 218 2441

5650 987 40 2 1128 0,5 218 2406

5700 975 41 2 1118 0,5 218 2368

5750 962 41 2 1108 0,5 217 2328



J-66

C 23-95 J-4

Carga 6 TABELA C

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

5800 949 41 2 1097 0,5 216 2286

5850 934 41 2 1084 0,6 216 2239

5900 918 42 2 1071 0,6 215 2187

5950 900 42 2 1055 0,6 215 2129

6000 879 42 2 1037 0,6 214 2061

6050 854 43 2 1014 0,6 213 1977

6100 816 43 2 979 0,7 211 1851

6113 800 43 2 964 0,7 211 1799



J-67

C 23-95J-4

Tir 120 AE CONV

Tir 120 AE CONV B1

CARGA 7

VELOCIDADE DE BOCA – 331 m/s



J-68

C 23-95 J-4

Carga 7 TABELA A

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA

DALC 100 M
LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

4000 1264 10 6 52,6 2,0

4050 1259 10 6 52,5 2,0

4100 1254 10 6 52,4 2,0

4150 1248 11 6 52,3 1,9

4200 1243 11 6 52,2 1,9

4250 1238 11 6 52,1 1,9

4300 1232 11 6 52,0 1,9

4350 1227 11 6 51,9 1,8

4400 1221 11 6 51,8 1,8

4450 1216 11 6 51,7 1,8

4500 1210 11 6 51,6 1,8

4550 1204 11 6 51,5 1,8

4600 1199 12 6 51,3 1,7

4650 1193 12 6 51,2 1,7

4700 1187 12 6 51,1 1,7

4750 1181 12 6 51,0 1,7

4800 1175 12 6 50,8 1,7

4850 1169 12 6 50,7 1,6

4900 1163 13 6 50,6 1,6

4950 1156 13 6 50,4 1,6

5000 1150 13 6 50,3 1,6

5050 1143 13 6 50,1 1,6

5100 1137 13 6 50,0 1,5
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Carga 7 TABELA A (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA

DALC 100 M
LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

5150 1130 14 6 49,8 1,5

5200 1123 14 6 49,6 1,5

5250 1116 14 6 49,5 1,5

5300 1109 14 6 49,3 1,5

5350 1102 15 6 49,1 1,5

5400 1094 15 6 48,9 1,4

5450 1086 15 6 48,7 1,4

5500 1079 16 6 48,5 1,4

5550 1071 16 6 48,3 1,4

5600 1063 17 6 48,1 1,4

5650 1054 17 6 47,9 1,3

5700 1045 18 6 47,6 1,3

5750 1037 18 6 47,4 1,3

5800 1027 19 6 47,1 1,3

5850 1018 20 6 46,9 1,3

5900 1008 20 6 46,6 1,3

5950 997 21 6 46,3 1,2

6000 987 22 6 45,9 1,2

6050 975 23 6 45,6 1,2

6100 963 25 6 45,2 1,2

6150 950 27 5 44,8 1,2

6200 937 29 5 44,4 1,1
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Carga 7 TABELA A (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6

ALCAN-
CE

ALÇA
DALÇA

DALC 100 M
LINHA
BMET

DUR
TRAJ

DDIR VENTO
CRUZ

m mls mls nr s mls

6250 922 32 5 43,9 1,1

6300 905 35 5 43,4 1,1

6350 886 41 5 42,7 1,1

6400 864 51 5 42,0 1,0

6450 834 74 5 41,0 1,0

6486 800 74 5 39,7 1,0
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Carga 7 TABELA B

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

4000 11,0 -9,2 11,4 -10,2 12,4 -8,3 -15,9 14,6

4050 11,2 -9,4 11,4 -10,2 12,6 -8,4 -16,1 14,8

4100 11,3 -9,5 11,5 -10,3 12,7 -8,5 -16,3 14,9

4150 11,4 -9,6 11,6 -10,3 12,9 -8,6 -16,5 15,1

4200 11,6 -9,7 11,6 -10,4 13,0 -8,7 -16,7 15,3

4250 11,7 -9,8 11,7 -10,5 13,2 -8,8 -16,9 15,5

4300 11,8 -9,9 11,8 -10,5 13,3 -8,9 -17,1 15,7

4350 11,9 -10,0 11,8 -10,6 13,5 -9,0 -17,3 15,9

4400 12,1 -10,1 11,9 -10,6 13,7 -9,1 -17,5 16,1

4450 12,2 -10,2 12,0 -10,7 13,8 -9,2 -17,8 16,3

4500 12,3 -10,3 12,0 -10,8 14,0 -9,3 -18,0 16,4

4550 12,5 -10,4 12,1 -10,8 14,1 -9,4 -18,2 16,6

4600 12,6 -10,5 12,2 -10,9 14,3 -9,5 -18,4 16,8

4650 12,7 -10,6 12,2 -10,9 14,4 -9,6 -18,6 17,0

4700 12,8 -10,8 12,3 -11,0 14,6 -9,8 -18,8 17,2

4750 13,0 -10,9 12,4 -11,1 14,8 -9,9 -19,0 17,4

4800 13,1 -11,0 12,4 -11,1 14,9 -10,0 -19,2 17,6

4850 13,2 -11,1 12,5 -11,2 15,1 -10,1 -19,4 17,7

4900 13,3 -11,2 12,6 -11,3 15,2 -10,2 -19,6 17,9

4950 13,5 -11,3 12,7 -11,3 15,4 -10,3 -19,8 18,1

5000 13,6 -11,4 12,7 -11,4 15,6 -10,4 -20,0 18,3
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Carga 7 TABELA B (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

5050 13,7 -11,5 12,8 -11,5 15,7 -10,5 -20,2 18,5

5100 13,9 -11,6 12,9 -11,5 15,9 -10,6 -20,4 18,7

5150 14,0 -11,7 12,9 -11,6 16,0 -10,7 -20,6 18,8

5200 14,1 -11,8 13,0 -11,7 16,2 -10,8 -20,8 19,0

5250 14,2 -11,9 13,1 -11,7 16,4 -11,0 -21,0 19,2

5300 14,3 -12,0 13,2 -11,8 16,5 -11,1 -21,2 19,4

5350 14,5 -12,1 13,2 -11,8 16,7 -11,2 -21,4 19,6

5400 14,6 -12,2 13,3 -11,9 16,9 -11,3 -21,6 19,7

5450 14,7 -12,3 13,4 -12,0 17,0 -11,4 -21,8 19,9

5500 14,8 -12,4 13,5 -12,0 17,2 -11,5 -22,0 20,1

5550 15,0 -12,5 13,5 -12,1 17,4 -11,6 -22,2 20,3

5600 15,1 -12,6 13,6 -12,2 17,5 -11,8 -22,4 20,4

5650 15,2 -12,7 13,7 -12,2 17,7 -11,9 -22,6 20,6

5700 15,3 -12,8 13,8 -12,3 17,9 -12,0 -22,7 20,8

5750 15,4 -12,9 13,8 -12,4 18,0 -12,1 -22,9 21,0

5800 15,6 -13,0 13,9 -12,4 18,2 -12,2 -23,1 21,1

5850 15,7 -13,1 14,0 -12,5 18,4 -12,3 -23,3 21,3

5900 15,8 -13,2 14,0 -12,6 18,6 -12,5 -23,5 21,5

5950 15,9 -13,3 14,1 -12,6 18,7 -12,6 -23,6 21,6

6000 16,0 -13,4 14,2 -12,7 18,9 -12,7 -23,8 21,8

6050 16,1 -13,4 14,2 -12,8 19,1 -12,8 -24,0 21,9

6100 16,2 -13,5 14,3 -12,8 19,3 -13,0 -24,1 22,1
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Carga 7 TABELA B (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

FATORES DE CORREÇÃO

1 7 8 9 10 11 12 13 14

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS

- + FRONT RET - + - +

m m m m m m m m m

6150 16,4 -13,6 14,4 -12,9 19,5 -13,1 -24,3 22,2

6200 16,5 -13,7 14,4 -12,9 19,7 -13,3 -24,5 22,4

6250 16,6 -13,8 14,5 -13,0 19,9 -13,4 -24,6 22,5

6300 16,7 -13,9 14,6 -13,0 20,1 -13,6 -24,7 22,6

6350 16,8 -14,0 14,6 -13,1 20,3 -13,7 -24,8 22,7

6400 16,9 -14,0 14,7 -13,1 20,6 -13,9 -24,9 22,8

6450 17,0 -14,1 14,7 -13,1 20,8 -14,1 -24,9 22,8

6486 17,0 -14,1 14,7 -13,1 21,1 -14,3 -24,8 22,7
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Carga 7 TABELA C

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

4000 1264 28 2 1350 0,3 232 3398

4050 1259 28 2 1346 0,3 232 3386

4100 1254 29 2 1343 0,3 232 3375

4150 1248 29 2 1339 0,3 232 3362

4200 1243 29 2 1335 0,3 232 3350

4250 1238 30 2 1331 0,3 231 3337

4300 1232 30 2 1327 0,3 231 3324

4350 1227 30 2 1323 0,3 231 3311

4400 1221 31 2 1319 0,3 231 3298

4450 1216 31 2 1315 0,3 231 3284

4500 1210 31 2 1311 0,3 231 3270

4550 1204 32 2 1307 0,3 230 3255

4600 1199 32 2 1303 0,3 230 3240

4650 1193 32 2 1299 0,3 230 3225

4700 1187 33 2 1294 0,3 230 3210

4750 1181 33 2 1290 0,3 230 3194

4800 1175 33 2 1286 0,3 230 3178

4850 1169 34 2 1281 0,3 229 3161

4900 1163 34 2 1277 0,3 229 3144

4950 1156 34 2 1272 0,3 229 3127

5000 1150 35 2 1267 0,3 229 3109

5050 1143 35 2 1262 0,3 228 3090

5100 1137 35 2 1258 0,3 228 3071

5150 1130 36 2 1253 0,4 228 3052

5200 1123 36 2 1248 0,4 228 3032
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Carga 7 TABELA C (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

5250 1116 36 2 1242 0,4 227 3012

5300 1109 36 2 1237 0,4 227 2991

5350 1102 37 2 1232 0,4 227 2969

5400 1094 37 2 1226 0,4 227 2946

5450 1086 37 2 1220 0,4 226 2923

5500 1079 38 2 1215 0,4 226 2899

5550 1071 38 2 1209 0,4 226 2875

5600 1063 38 2 1202 0,4 225 2849

5650 1054 39 2 1196 0,4 225 2823

5700 1045 39 2 1189 0,4 225 2795

5750 1037 39 2 1183 0,4 224 2767

5800 1027 39 2 1175 0,4 224 2737

5850 1018 40 2 1168 0,5 223 2706

5900 1008 40 2 1160 0,5 223 2673

5950 997 40 2 1152 0,5 223 2639

6000 987 41 2 1144 0,5 222 2603

6050 975 41 2 1135 0,5 222 2565

6100 963 41 2 1125 0,5 221 2524

6150 950 41 2 1114 0,5 221 2480

6200 937 42 2 1103 0,5 220 2433

6250 922 42 2 1091 0,5 219 2381

6300 905 42 2 1077 0,6 218 2323



J-76

C 23-95 J-4

Carga 7 TABELA C (continuação)

Tir 120 AE CONV
Tir 120 AE CONV B1

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 15 16 17 18 19 20

ALCAN-
CE

ALÇA
DP ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA
A D

m mls m m mls m / s m

6350 886 42 2 1061 0,6 218 2257

6400 864 43 2 1041 0,6 217 2177

6450 834 43 2 1015 0,6 215 2073

6486 800 43 2 984 0,7 214 1950
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c. Utilização das tabelas de tiro para Mun 120 AEPR
As tabelas de tiro foram construídas, admitindo que a arma e o alvo estão

no mesmo plano e que ambos estão no nível do mar. As colunas das tabelas são
definidas da seguinte forma:

(1) Tabela A - Dados Básicos
(a) Coluna 1 (ALCANCE)
Distância, em metros, da boca do morteiro ao ponto de queda,

medida no plano horizontal que passa pela boca da peça.
(b) Coluna 2 (ALÇA)
Ângulo de elevação, em milésimos, para o alcance da   coluna 1.
(c) Coluna 3 (DALC DALÇA 1 MIL)
Variação no alcance, em metros, devida a uma variação de 1

milésimo no ângulo de tiro.
(d) Coluna 4 (GARFO)
Variação no ângulo de elevação, em milésimos, para produzir uma

variação em alcance, em metros, correspondente a quatro desvios prováveis em
alcance (4 DPA).

(e) Coluna 5 (DUR TRAJ)
Duração em segundos da trajetória do projetil, da saída da boca do

morteiro até o ponto de impacto, para o alcance da coluna 1.
(f) Coluna 6 (DDIR DERIVA)
Correção do azimute, em milésimos, para a esquerda, a fim de

compensar o efeito de deriva causado por um raiamento à direita.
(g) Coluna 7 (DDIR VENTO CRUZ)
Variação, em milésimos, na deriva do tiro devido a um vento

transversal de 1 knot.
(2) Tabela B - Fatores de Correção

(a) Coluna 1 (ALCANCE)
Distância, em metros, da boca do morteiro ao ponto de queda,

medida no plano horizontal, que passa pela boca da arma.
(b) Coluna 8 (DALC DVEL-)
Variação no alcance, em metros, devido ao decréscimo de 1 m/s na

velocidade de boca.
(c) Coluna 9 (DALC DVEL+)
Variação no alcance, em metros, devido ao acréscimo de 1 m/s na

velocidade de boca.
(d) Coluna 10 (DALC DVENTO FRON)
Variação no alcance, em metros, devido a um vento frontal de 1 knot.
(e) Coluna 11 (DALC DVENTO RET)
Variação no alcance, em metros, devido a um vento de 1 knot

soprando da retaguarda.
(f) Coluna 12 (DALC DTEMP-)
Variação no alcance, em metros, devido ao decréscimo de 1% na

temperatura atmosférica absoluta.
(g) Coluna 13 (DALC DTEMP+)
Variação no alcance, em metros, devido ao acréscimo de 1% na



J-78

C 23-95 J-4

temperatura atmosférica absoluta.
(h) Coluna 14 (DALC DDENS-)
Variação no alcance, em metros, devido ao decréscimo de 1% na

massa específica atmosférica absoluta.
(i) Coluna 15 (DALC DDENS+)
Variação no alcance, em metros, devido ao acréscimo de 1% na

massa específica atmosférica absoluta.
(j) Coluna 16 (DALC PPROJ 1 QUAD -)
Variação no alcance, em metros, devido a um decréscimo de um

quadrado no peso do projetil.
(l) Coluna 17 (DALC PPROJ 1 QUAD +)
Variação no alcance, em metros, devido a um acréscimo de um

quadrado no peso do projetil.
(3) Tabela C - Dados Suplementares

(a) Coluna 1 (ALCANCE)
Distância, em metros, da boca do morteiro ao ponto de queda,

medida no plano horizontal, que passa pela boca da arma.
(b) Coluna 2 (ALÇA)
Ângulo de elevação, em milésimos, para o alcance da coluna 1.
(c) Coluna 18 (DPA)
Desvio provável em alcance, em metros.
(d) Coluna 19 (DPD)
Desvio provável em direção, em metros.
(e) Coluna 20 (ANG QUEDA)
Ângulo de queda do projetil em milésimos.
(f) Coluna 21 (CTG)
Co-tangente do ângulo de queda.
(g) Coluna 22 (VEL TML)
Velocidade terminal, em metros por segundo, do projetil no momento

do impacto.
(h) Coluna 23 (FLECHA)
Altura máxima, em metros, atingida pelo projetil durante a trajetória.
(i) Coluna 24 (ANG COMP SÍTIO +1 MIL SÍTIO)
Ângulo complementar de sítio, em milésimos, para cada milésimo de

ângulo de sítio, admitindo que o plano do alvo encontra-se acima do plano do
armamento.

(j) Coluna 25 (ANG COMP SÍTIO -1 MIL SÍTIO)
Ângulo complementar de sítio, em milésimos, para cada milésimo de

ângulo de sítio, admitindo que o plano do alvo encontra-se abaixo do plano do
armamento.

(4) TABELAS DE TIRO
Seguem as tabelas de tiro por carga, seus respectivos fatores de

correção e os dados complementares.
- Tabela A: dados básicos (colunas de 1 a 7);
- Tabela B: fatores de correção (colunas de 8 a 17); e
- Tabelas C: dados suplementares (colunas de 18 a 25).
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Tir 120 AE CONV B1

CARGA 0

VELOCIDADE DE BOCA – 119 m/s
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Carga 1 TABELA A

Tir 120 AE PR

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6 7

ALCAN-
CE

ALÇA
DALC

DALÇA 1 mls
GARFO

DUR
TRAJ

DDIR

DERIVA VENTOCRUZ

m mls m mls s mls mls

1600 855,8 0 203 19,4 25,2 0,31

1500 981,5 1 67 21,4 33,5 0,38

1400 1053,3 2 46 22,4 39,6 0,45

1300 1109,5 2 36 23,1 44,8 0,53

1200 1156,9 2 29 23,7 48,7 0,65



J-81

C 23-95J-4

Carga 1 TABELA B

Tir 120 AE PR

FATORES DE CORREÇÃO

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ALCANCE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS
PPROJ 1

QUAD

- + FRONT RET - + - + - +

m m m m m m m m m m m

1600 22,5 -23,9 0,9 -0,7 0,0 0,0 -1,0 1,0 -6 6

1500 21,3 -22,5 1,0 -0,6 0,0 0,0 -0,9 0,9 -6 6

1400 20,0 -21,2 0,9 -0,5 0,0 0,0 -0,8 0,8 -5 5

1300 18,9 -19,9 0,8 -0,6 0,0 0,0 -0,6 0,6 -5 5

1200 17,7 -18,7 0,7 -0,8 0,0 0,0 -0,5 0,5 -4 4
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Carga 1 TABELA C

Tir 120 AE PR

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCANCE ALÇA

DP
ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA

ANG COMP SÍTIO

A D
+ 1 Mls
SÍTIO

- 1 Mls
SÍTIO

m mls m m mls m/s m mls mls

1500 981,5 20 1 1016 0,6 122 560 -2,101 1,670
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Tir 120 AE CONV

Tir 120 AE CONV B1

CARGA 1

VELOCIDADE DE BOCA – 153 m/s
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Carga 2 TABELA A

Tir 120 AE PR

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6 7

ALCAN-
CE

ALÇA
DALC

DALÇA
1 mil

GARFO
DUR
TRAJ

DDIR

DERIVA
VENTO
CRUZ

m mls m mls s mls mls

2300 866,6 1 160 23,8 25,7 0,44

2200 957,8 1 74 25,5 31,6 0,51

2100 1015,8 2 53 26,6 36,3 0,56

2000 1062,2 2 42 27,3 40,6 0,61

1900 1101,9 3 36 27,9 44,8 0,67

1800 1137,2 3 31 28,4 48,7 0,73

1700 1169,1 3 27 28,8 52,3 0,81

1600 1198,4 4 23 29,2 55,1 0,92
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Carga 2 TABELA B

Tir 120 AE PR

FATORES DE CORREÇÃO

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS
PPROJ 1

QUAD

- + FRONT RET - + - + - +

m m m m m m m m m m m

2300 25,3 -26,3 1,9 -1,6 0,0 0,0 -2,5 2,4 -6 6

2200 24,3 -25,2 2,0 -1,6 0,0 0,0 -2,4 2,3 -5 6

2100 23,3 -24,2 2,0 -1,5 0,0 0,0 -2,2 2,2 -5 5

2000 22,3 -23,1 1,9 -1,4 0,0 0,0 -2,1 2,1 -4 5

1900 21,3 -22,1 1,9 -1,3 0,0 0,0 -1,9 1,9 -4 5

1800 20,4 -21,1 1,8 -1,3 0,0 0,0 -1,7 1,7 -4 4

1700 19,5 -20,2 1,7 -1,4 0,0 0,0 -1,5 1,6 -3 4

1600 18,6 -19,2 1,6 -1,6 0,0 0,0 -1,3 1,4 -3 3
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Carga 2 TABELA C

Tir 120 AE PR

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCANCE ALÇA

DP
ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA

ANG COMP SÍTIO

A D
+ 1 mls
SÍTIO

- 1 mls
SÍTIO

m mls m m mls m/s m mls mls

2000 1062,2 25 1 1112 0,5 145 909 -1,495 1,389
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Tir 120 AE PR

CARGA 3

VELOCIDADE DE BOCA – 190 m/s
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Carga 3 TABELA A

Tir 120 AE PR

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6 7

ALCAN-
CE

ALÇA
DALC

DALÇA 1
mls

GARFO
DUR
TRAJ

DDIR

DERIVA
VENTO
CRUZ

m mls m mls s mls mls

3100 880,8 1 129 28,3 26,6 0,52

3000 947,1 2 76 29,7 31,0 0,57

2900 993,9 2 57 30,7 34,7 0,61

2800 1032,3 3 47 31,4 38,1 0,65

2700 1065,7 3 41 32,1 41,4 0,68

2600 1095,6 4 36 32,6 44,7 0,72

2500 1122,9 4 32 33,0 48,0 0,77

2400 1148,2 4 28 33,5 51,2 0,82

2300 1171,9 4 26 33,8 54,4 0,87

2200 1194,1 5 23 34,1 57,4 0,94
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Carga 3 TABELA B

Tir 120 AE PR

FATORES DE CORREÇÃO

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS
PPROJ 1

QUAD

- + FRONT RET - + - + - +

m m m m m m m m m m m

3100 27,9 -28,6 2,9 -2,5 0,0 0,0 -4,4 4,3 -4 5

3000 27,0 -27,7 3,0 -2,5 0,0 0,0 -4,3 4,2 -4 5

2900 26,2 -26,9 3,0 -2,5 0,0 0,0 -4,2 4,1 -4 4

2800 25,3 -26,0 3,0 -2,5 0,0 0,0 -4,0 3,9 -3 4

2700 24,5 -25,1 2,9 -2,4 0,0 0,0 -3,8 3,7 -3 4

2600 23,7 -24,3 2,9 -2,3 0,0 0,0 -3,6 3,6 -3 4

2500 22,9 -23,5 2,8 -2,2 0,0 0,0 -3,4 3,4 -3 3

2400 22,1 -22,7 2,8 -2,1 0,0 0,0 -3,2 3,2 -2 3

2300 21,4 -21,9 2,7 -2,0 0,0 0,0 -3,0 3,0 -2 3

2200 20,6 -21,1 2,6 -2,0 0,0 0,0 -2,8 2,8 -2 2



J-90

C 23-95 J-4

Carga 3 TABELA C

Tir 120 AE PR

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCANCE ALÇA

DP
ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA

ANG COMP SÍTIO

A D
+ 1 mls
SÍTIO

- 1 mls
SÍTIO

m mls m m mls m/s m mls mls

3000 947,1 36 2 1015 0,6 166 1079 -2,672 1,806

2500 1122,9 30 2 1182 0,4 168 1331 -1,306 1,260



J-91

C 23-95J-4

Tir 120 AE PR

CARGA 4

VELOCIDADE DE BOCA – 215 m/s



J-92

C 23-95 J-4

Carga 4 TABELA A

Tir 120 AE PR

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6 7

ALCAN-
CE

ALÇA
DALC

DALÇA 1
mls

GARFO
DUR
TRAJ

DDIR

DERIVA
VENTO
CRUZ

m mls m mls s mls mls

3900 793,3 0 798 29,3 21,9 0,50

3800 899,0 2 104 32,1 27,8 0,58

3700 948,9 2 72 33,3 31,2 0,62

3600 987,4 3 58 34,2 34,2 0,65

3500 1019,9 3 49 34,9 37,1 0,69

3400 1048,7 4 43 35,5 39,8 0,72

3300 1074,7 4 38 36,0 42,6 0,75

3200 1098,7 4 34 36,5 45,3 0,78

3100 1121,0 5 31 36,9 48,1 0,82

3000 1142,0 5 29 37,3 50,9 0,86



J-93

C 23-95J-4

Carga 4 TABELA B

Tir 120 AE PR

FATORES DE CORREÇÃO

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS
PPROJ 1

QUAD

- + FRONT RET - + - + - +

m m m m m m m m m m m

3900 30,2 -30,8 3,7 -3,3 0,1 0,0 -6,6 6,4 -2 4

3800 29,4 -29,9 3,9 -3,5 0,0 0,0 -6,6 6,4 -2 3

3700 28,6 -29,2 4,0 -3,5 0,0 0,0 -6,5 6,3 -1 2

3600 27,9 -28,4 4,0 -3,4 0,0 0,0 -6,3 6,1 -1 2

3500 27,2 -27,7 4,0 -3,4 0,0 0,0 -6,1 5,9 -1 2

3400 26,5 -26,9 3,9 -3,4 0,0 0,0 -5,9 5,7 -1 2

3300 25,8 -26,2 3,9 -3,3 0,0 0,0 -5,7 5,5 -1 2

3200 25,1 -25,5 3,9 -3,2 0,0 0,0 -5,5 5,3 -1 2

3100 24,4 -24,8 3,8 -3,1 0,0 0,0 -5,3 5,1 -1 1

3000 23,7 -24,1 3,7 -3,0 0,0 0,0 -5,1 4,9 0 1



J-94

C 23-95 J-4

Carga 4 TABELA C

Tir 120 AE PR

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCAN-
CE

ALÇA

DP
ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA

ANG COMP SÍTIO

A D
+ 1 mls
SÍTIO

- 1 mls
SÍTIO

m mls m m mls m/s m mls mls

3500 1019,9 40 2 1096 0,5 184 1487 -1,674 1,494

3000 1142,0 35 2 1208 0,4 186 1695 -1,262 1,227



J-95

C 23-95J-4

Tir 120 AE PR

CARGA 5

VELOCIDADE DE BOCA – 240 m/s



J-96

C 23-95 J-4

Carga 5 TABELA A

Tir 120 AE PR

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6 7

ALCAN-
CE

ALÇA
DALC DALÇA

1 mls
GARFO

DUR
TRAJ

DDIR

DERIVA
VENTO
CRUZ

m mls m mls s mls mls

4800 823,3 1 282 33,5 23,4 0,49

4700 895,9 2 107 35,6 27,6 0,54

4600 938,6 3 77 36,8 30,5 0,57

4500 972,3 3 63 37,7 33,0 0,59

4400 1000,9 4 54 38,4 35,4 0,62

4300 1026,4 4 47 39,0 37,7 0,64

4200 1049,6 5 42 39,5 40,0 0,67

4100 1070,9 5 39 40,0 42,2 0,69

4000 1090,9 5 35 40,5 44,5 0,71

3900 1109,7 5 33 40,9 46,8 0,74

3800 1127,5 6 30 41,2 49,2 0,77

3700 1144,4 6 28 41,6 51,5 0,79

3600 1160,6 6 26 41,9 53,9 0,82



J-97

C 23-95J-4

Carga 5 TABELA B

Tir 120 AE PR

FATORES DE CORREÇÃO

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS
PPROJ 1

QUAD

- + FRONT RET - + - + - +

m m m m m m m m m m m

4800 33,1 -33,6 4,4 -3,9 0,2 -0,1 -8,6 8,3 -2 3

4700 32,4 -32,9 4,5 -4,1 0,1 -0,1 -8,6 8,2 -1 2

4600 31,7 -32,2 4,6 -4,1 0,1 -0,1 -8,4 8,1 -1 2

4500 31,0 -31,5 4,6 -4,1 0,1 -0,1 -8,3 7,9 -1 2

4400 30,4 -30,9 4,6 -4,0 0,1 -0,1 -8,1 7,8 -1 2

4300 29,7 -30,2 4,6 -4,0 0,1 -0,1 -7,9 7,6 0 2

4200 29,1 -29,6 4,5 -3,9 0,1 -0,1 -7,7 7,4 0 2

4100 28,5 -28,9 4,5 -3,9 0,1 -0,1 -7,5 7,2 0 2

4000 27,8 -28,3 4,5 -3,8 0,1 -0,1 -7,2 7,0 0 1

3900 27,2 -27,6 4,4 -3,8 0,1 -0,1 -7,0 6,8 0 1

3800 26,6 -27,0 4,3 -3,7 0,1 -0,1 -6,8 6,6 0 1

3700 26,0 -26,4 4,3 -3,6 0,1 -0,1 -6,6 6,4 0 1

3600 25,3 -25,7 4,2 -3,5 0,1 -0,1 -6,3 6,1 0 1



J-98

C 23-95 J-4

Carga 5 TABELA C

Tir 120 AE PR

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCANCE ALÇA

DP
ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA

ANG COMP SÍTIO

A D
+ 1 mls
SÍTIO

- 1 mls
SÍTIO

m mls m m mls m/s m mls mls

4500 972,3 51 3 1054 0,6 203 1732 -2,092 1,672

4000 1090,9 46 3 1162 0,5 205 1996 -1,387 1,319



J-99

C 23-95J-4

Tir 120 AE PR

CARGA 6

VELOCIDADE DE BOCA – 260 m/s



J-100

C 23-95 J-4

Carga 6 TABELA A

Tir 120 AE PR

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6 7

ALCAN-
CE

ALÇA
DALC DALÇA

1 mls
GARFO

DUR
TRAJ

DDIR

DERIVA
VENTO
CRUZ

m mls m mls s mls mls

5300 826,7 1 233 35,7 23,6 0,60

5200 890,8 2 105 37,7 27,4 0,65

5100 930,9 3 77 38,9 30,0 0,68

5000 962,7 3 63 39,7 32,4 0,71

4900 990,0 4 54 40,5 34,6 0,74

4800 1014,2 4 48 41,1 36,7 0,77

4700 1036,3 5 43 41,7 38,8 0,79

4600 1056,7 5 39 42,2 40,9 0,82

4500 1075,7 5 36 42,6 42,9 0,84

4400 1093,6 6 33 43,0 45,0 0,87

4300 1110,6 6 31 43,4 47,1 0,90

4200 1126,8 6 29 43,8 49,3 0,92

4100 1142,3 7 27 44,1 51,4 0,95



J-101

C 23-95J-4

Carga 6 TABELA B

Tir 120 AE PR

FATORES DE CORREÇÃO

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS
PPROJ 1

QUAD

- + FRONT RET - + - + - +

m m m m m m m m m m m

5300 32,1 -32,4 5,8 -5,3 0,3 -0,2 -12,0 11,4 6 -4

5200 31,5 -31,8 5,9 -5,4 0,3 -0,2 -12,0 11,4 6 -4

5100 30,9 -31,2 6,0 -5,4 0,3 -0,2 -11,8 11,2 6 -5

5000 30,3 -30,6 6,0 -5,4 0,3 -0,2 -11,6 11,0 6 -5

4900 29,8 -30,1 6,0 -5,4 0,2 -0,2 -11,4 10,8 6 -5

4800 29,2 -29,5 6,0 -5,4 0,2 -0,2 -11,1 10,6 6 -5

4700 28,6 -28,9 6,0 -5,3 0,2 -0,2 -10,9 10,4 6 -5

4600 28,1 -28,4 5,9 -5,3 0,2 -0,2 -10,6 10,1 6 -5

4500 27,5 -27,8 5,9 -5,2 0,2 -0,2 -10,4 9,9 6 -5

4400 27,0 -27,2 5,8 -5,1 0,2 -0,2 -10,1 9,7 6 -5

4300 26,4 -26,7 5,8 -5,1 0,2 -0,2 -9,8 9,4 6 -5

4200 25,9 -26,1 5,7 -5,0 0,2 -0,1 -9,6 9,2 6 -5

4100 25,3 -25,6 5,7 -4,9 0,2 -0,1 -9,3 8,9 6 -5



J-102

C 23-95 J-4

Carga 6 TABELA C

Tir 120 AE PR

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCAN-
CE

ALÇA

DP
ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA

ANG COMP SÍTIO

A D
+ 1 mls
SÍTIO

- 1 mls
SÍTIO

m mls m m mls m/s m mls mls

5000 962,7 54 3 1066 0,6 209 1930 -2,140 1,686

4500 1075,7 49 3 1165 0,5 212 2215 -1,414 1,337



J-103

C 23-95J-4

Tir 120 AE PR

CARGA 7

VELOCIDADE DE BOCA – 295 m/s



J-104

C 23-95 J-4

Carga 7 TABELA A

Tir 120 AE PR

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6 7

ALCAN-
CE

ALÇA
DALC DALÇA

1 mls
GARFO

DUR
TRAJ

DDIR

DERIVA
VENTO
CRUZ

m mls m mls s mls mls

6600 835,2 1 188 40,3 24,1 0,60

6500 886,4 3 101 42,1 27,0 0,63

6400 920,8 3 77 43,3 29,3 0,66

6300 948,6 4 64 44,1 31,3 0,69

6200 972,6 4 55 44,9 33,1 0,71

6100 994,0 5 49 45,5 34,9 0,73

6000 1013,6 5 44 46,1 36,6 0,75

5900 1031,6 6 41 46,6 38,3 0,77

5800 1048,5 6 38 47,1 40,0 0,79

5700 1064,4 6 35 47,5 41,7 0,81

5600 1079,6 7 33 47,9 43,4 0,83

5500 1094,0 7 31 48,3 45,1 0,85

5400 1107,8 7 29 48,6 46,8 0,87

5300 1121,0 8 28 48,9 48,6 0,89

5200 1133,8 8 26 49,2 50,4 0,91

5100 1146,2 8 25 49,5 52,2 0,93

5000 1158,1 9 24 49,8 54,0 0,95

4900 1169,7 9 23 50,1 55,8 0,98

4800 1180,9 9 22 50,3 57,7 1,00



J-105

C 23-95J-4

Carga 7 TABELA B

Tir 120 AE PR

FATORES DE CORREÇÃO

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS
PPROJ 1

QUAD

- + FRONT RET - + - + - +

m m m m m m m m m m m

6600 33,1 -32,4 8,1 -6,9 4,5 -2,3 -16,5 15,6 13 -11

6500 32,7 32,0 8,1 -7,0 4,4 -2,2 -16,4 15,5 14 -11

6400 32,2 -31,6 8,1 -7,0 4,2 -2,2 -16,3 15,4 14 -11

6300 31,8 -31,1 8,1 -7,0 4,1 -2,1 -16,0 15,2 14 -11

6200 31,3 -30,7 8,0 -7,0 4,0 -2,1 -15,8 15,0 13 -11

6100 30,8 -30,3 8,0 -7,0 3,9 -2,0 -15,6 14,7 13 -11

6000 30,4 -29,8 7,9 -6,9 3,8 -2,0 -15,3 14,5 13 -11

5900 29,9 -29,4 7,9 -6,9 3,8 -1,9 -15,0 14,2 13 -11

5800 29,5 -28,9 7,8 -6,8 3,7 -1,9 -14,8 14,0 13 -11

5700 29,0 -28,5 7,7 -6,7 3,6 -1,8 -14,5 13,7 13 -11

5600 28,5 -28,0 7,7 -6,7 3,5 -1,8 -14,2 13,5 13 -10

5500 28,1 -27,6 7,6 -6,6 3,5 -1,8 -13,9 13,2 13 -10

5400 27,6 -27,2 7,5 -6,5 3,4 -1,7 -13,6 12,9 12 -10

5300 27,2 -26,7 7,4 -6,5 3,3 -1,7 -13,3 12,7 12 -10

5200 26,7 -26,3 7,4 -6,4 3,2 -1,7 -13,1 12,4 12 -10

5100 26,3 -25,8 7,3 -6,3 3,2 -1,6 -12,8 12,1 12 -10

5000 25,8 -25,4 7,2 -6,2 3,1 -1,6 -12,5 11,8 12 -10

4900 25,4 -24,9 7,1 -6,1 3,1 -1,6 -12,1 11,6 12 -10

4800 24,9 -24,5 7,0 -6,0 3,0 -1,5 -11,8 11,3 12 -10



J-106

C 23-95 J-4

Carga 7 TABELA C

Tir 120 AE PR

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCAN-
CE

ALÇA

DP
ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA

ANG COMP SÍTIO

A D
+ 1 mls
SÍTIO

- 1 mls
SÍTIO

m mls m m mls m/s m mls mls

6500 886,4 64 3 1004 0,7 229 2170 0,000 2,150

6000 1013,6 59 4 1117 0,5 234 2595 -1,677 1,495

5500 1094,0 55 4 1186 0,4 236 2842 -1,361 1,301

5000 1158,1 51 4 1241 0,4 238 3022 -1,227 1,199



J-107

C 23-95J-4

Tir 120 AE PR

CARGA 8

VELOCIDADE DE BOCA – 320 m/s



J-108

C 23-95 J-4

Carga 8 TABELA A

Tir 120 AE PR

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6 7

ALCAN-
CE

ALÇA
DALC DALÇA

1 mls
GARFO

DUR
TRAJ

DDIR

DERIVA
VENTO
CRUZ

m mls m mls s mls mls

7300 827,4 1 158 42,4 23,9 0,66

7200 878,9 3 80 44,3 26,9 0,70

7100 912,5 3 60 45,5 29,1 0,73

7000 939,4 4 50 46,4 31,0 0,76

6900 962,5 5 43 47,2 32,7 0,78

6800 983,1 5 39 47,9 34,4 0,80

6700 1001,8 6 35 48,4 36,0 0,82

6600 1019,2 6 32 49,0 37,6 0,84

6500 1035,3 6 30 49,5 39,2 0,86

6400 1050,6 7 28 49,9 40,8 0,88

6300 1065,1 7 26 50,3 42,3 0,90

6200 1078,8 7 25 50,7 43,9 0,92

6100 1092,0 8 23 51,1 45,5 0,94

6000 1104,7 8 22 51,4 47,1 0,96

5900 1116,9 8 21 51,7 48,7 0,98

5800 1128,7 9 20 52,0 50,3 1,00

5700 1140,1 9 19 52,3 52,0 1,02

5600 1151,1 9 18 52,6 53,6 1,05

5500 1161,9 9 18 52,8 55,3 1,07

5400 1172,3 10 17 53,1 57,0 1,09

5300 1182,5 10 16 53,3 58,8 1,12



J-109

C 23-95J-4

Carga 8 TABELA B

Tir 120 AE PR

FATORES DE CORREÇÃO

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS
PPROJ 1

QUAD

- + FRONT RET - + - + - +

m m m m m m m m m m m

7300 28,0 -24,1 12,6 -9,6 19,0 -8,5 -21,1 19,8 28 -25

7200 27,8 -23,9 12,4 -9,7 18,5 -8,3 -21,0 19,7 29 -25

7100 27,5 -23,7 12,3 -9,6 18,1 -8,1 -20,8 19,5 29 -25

7000 27,2 -23,4 12,1 -9,6 17,7 -7,9 -20,6 19,3 28 -25

6900 26,8 -23,2 11,9 -9,5 17,4 -7,7 -20,3 19,1 28 -25

6800 26,5 -22,9 11,8 -9,5 17,0 -7,6 -20,1 18,8 28 -25

6700 26,2 -22,7 11,6 -9,4 16,7 -7,4 -19,8 18,6 27 -24

6600 25,9 -22,4 11,5 -9,3 16,5 -7,3 -19,5 18,3 27 -24

6500 25,5 -22,1 11,3 -9,2 16,2 -7,2 -19,2 18,0 27 -24

6400 25,2 -21,8 11,2 -9,1 15,9 -7,0 -18,9 17,7 26 -23

6300 24,8 -21,6 11,0 -9,0 15,6 -6,9 -18,6 17,4 26 -23

6200 24,5 -21,3 10,9 -8,9 15,3 -6,8 -18,3 17,1 26 -23

6100 24,2 -21,0 10,7 -8,8 15,1 -6,7 -17,9 16,8 25 -23

6000 23,8 -20,7 10,6 -8,7 14,8 -6,5 -17,6 16,5 25 -22

5900 23,5 -20,4 10,5 -8,6 14,6 -6,4 -17,3 16,2 25 -22

5800 23,1 -20,1 10,3 -8,5 14,3 -6,3 -17,0 15,9 24 -22

5700 22,8 -19,8 10,2 -8,4 14,1 -6,2 -16,6 15,6 24 -22

5600 22,4 -19,5 10,1 -8,3 13,8 -6,1 -16,3 15,3 24 -21

5500 22,1 -19,2 9,9 -8,2 13,6 -6,0 -15,9 15,0 23 -21

5400 21,8 -18,9 9,8 -8,1 13,4 -5,9 -15,6 14,7 23 -21

5300 21,4 -18,7 9,7 -8,0 13,1 -5,8 -15,3 14,4 23 -21



J-110

C 23-95 J-4

Carga 9 TABELA C

Tir 120 AE PR

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCANCE ALÇA

DP
ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA

ANG COMP SÍTIO

A D
+ 1 mls
SÍTIO

- 1 mls
SÍTIO

m mls m m mls m/s m mls mls

7000 939,4 51 4 1066 0,6 240 2638 -2,578 1,784

6500 1035,3 48 4 1148 0,5 244 2989 -1,551 1,424

6000 1104,7 45 4 1206 0,4 247 3224 -1,327 1,275

5500 1161,9 42 5 1253 0,4 249 3403 -1,216 1,190



J-111

C 23-95J-4

Tir 120 AE PR

CARGA 9

VELOCIDADE DE BOCA – 342 m/s



J-112

C 23-95 J-4

Carga 9 TABELA A

Tir 120 AE PR

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6 7

ALCAN-
CE

ALÇA
DALC DALÇA

1 mls
GARFO

DUR
TRAJ

DDIR

DERIVA
VENTO
CRUZ

m mls m mls s mls mls

7600 820,4 1 120 43,3 24,4 0,77

7500 874,5 3 55 45,4 27,6 0,82

7400 908,3 3 41 46,6 29,8 0,86

7300 935,1 4 34 47,6 31,8 0,89

7200 958,1 5 29 48,4 33,5 0,91

7100 978,6 5 26 49,0 35,2 0,94

7000 997,1 6 24 49,6 36,9 0,96

6900 1014,3 6 22 50,2 38,5 0,98

6800 1030,2 6 20 50,7 40,0 1,01

6700 1045,3 7 19 51,1 41,6 1,03

6600 1059,5 7 18 51,6 43,2 1,05

6500 1073,1 8 17 52,0 44,7 1,07

6400 1086,1 8 16 52,3 46,3 1,09

6300 1098,5 8 15 52,7 47,9 1,12

6200 1110,5 8 14 53,0 49,5 1,14

6100 1122,1 9 14 53,3 51,1 1,16

6000 1133,3 9 13 53,6 52,7 1,19

5900 1144,1 9 13 53,9 54,4 1,21

5800 1154,7 10 12 54,2 56,0 1,24

5700 1164,9 10 12 54,4 57,7 1,26

5600 1174,9 10 11 54,7 59,4 1,29



J-113

C 23-95J-4

Carga 9 TABELA B

Tir 120 AE PR

FATORES DE CORREÇÃO

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS
PPROJ 1

QUAD

- + FRONT RET - + - + - +

m m m m m m m m m m m

7600 17,5 -15,1 15,8 -14,1 29,6 -22,6 -25,1 23,2 47 -44

7500 17,4 -15,1 15,6 -13,9 28,9 -22,0 -25,0 23,2 47 -44

7400 17,3 -15,0 15,4 -13,8 28,4 -21,6 -24,8 23,0 47 -43

7300 17,1 -14,9 15,2 -13,6 27,9 -21,2 -24,6 22,8 46 -43

7200 17,0 -14,8 15,0 -13,4 27,5 -20,9 -24,3 22,5 46 -43

7100 16,8 -14,6 14,9 -13,3 27,0 -20,5 -24,0 22,2 45 -42

7000 16,6 -14,5 14,7 -13,1 26,6 -20,2 -23,7 21,9 45 -42

6900 16,5 -14,3 14,5 -12,9 26,2 -19,9 -23,4 21,6 44 -41

6800 16,3 -14,2 14,3 -12,8 25,8 -19,5 -23,0 21,3 44 -41

6700 16,1 -14,0 14,2 -12,6 25,4 -19,2 -22,7 21,0 43 -40

6600 15,9 -13,8 14,0 -12,5 25,0 -18,9 -22,4 20,7 43 -40

6500 15,7 -13,7 13,8 -12,3 24,6 -18,6 -22,0 20,4 42 -39

6400 15,5 -13,5 13,6 -12,1 24,2 -18,3 -21,7 20,1 42 -39

6300 15,3 -13,3 13,5 -12,0 23,9 -18,1 -21,3 19,7 41 -38

6200 15,1 -13,2 13,3 -11,8 23,5 -17,8 -20,9 19,4 41 -38

6100 14,9 -13,0 13,1 -11,6 23,1 -17,5 -20,6 19,1 40 -37

6000 14,7 -12,8 13,0 -11,5 22,8 -17,2 -20,2 18,7 40 -37

5900 14,5 -12,6 12,8 -11,3 22,4 -16,9 -19,8 18,4 39 -37

5800 14,3 -12,5 12,7 -11,2 22,1 -16,7 -19,4 18,0 39 -36

5700 14,1 -12,3 12,5 -11,0 21,7 -16,4 -19,0 17,7 38 -36

5600 13,9 -12,1 12,3 -10,9 21,4 -16,1 -18,7 17,3 38 -35



J-114

C 23-95 J-4

Carga 9 TABELA C

Tir 120 AE PR

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCAN-
CE

ALÇA

DP
ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA

ANG COMP SÍTIO

A D
+ 1 mls
SÍTIO

- 1 mls
SÍTIO

m mls m m mls m/s m mls mls

7500 874,5 35 4 1023 0,6 240 2527 0,000 2,214

7000 997,1 33 4 1129 0,5 245 3016 -1,746 1,528

6500 1073,1 32 4 1191 0,4 248 3298 -1,401 1,327

6000 1133,3 30 5 1240 0,4 251 3506 -1,259 1,223



J-115

C 23-95J-4

Tir 120 AE PR

CARGA 10

VELOCIDADE DE BOCA – 365 m/s



J-116

C 23-95 J-4

Carga 10 TABELA A

Tir 120 AE PR

DADOS BÁSICOS

1 2 3 4 5 6 7

ALCAN-
CE

ALÇA
DALC DALÇA

1 mls
GARFO

DUR
TRAJ

DDIR

DERIVA
VENTO
CRUZ

m mls m mls s mls mls

8000 840,4 2 80 45,4 26,6 0,86

7900 884,3 3 47 47,1 29,3 0,90

7800 914,9 4 36 48,3 31,5 0,93

7700 939,9 4 31 49,2 33,4 0,96

7600 961,4 5 27 49,9 35,1 0,99

7500 980,7 5 24 50,6 36,8 1,01

7400 998,3 6 22 51,2 38,4 1,04

7300 1014,6 6 20 51,7 40,0 1,06

7200 1029,9 7 19 52,2 41,5 1,08

7100 1044,2 7 18 52,7 43,1 1,10

7000 1057,9 8 16 53,1 44,6 1,13

6900 1070,9 8 16 53,5 46,1 1,15

6800 1083,3 8 15 53,8 47,7 1,17

6700 1095,2 9 14 54,2 49,2 1,19

6600 1106,7 9 13 54,5 50,8 1,22

6500 1117,8 9 13 54,8 52,4 1,24

6400 1128,6 9 12 55,1 53,9 1,27

6300 1139,0 10 12 55,4 55,6 1,29

6200 1149,1 10 11 55,7 57,2 1,32

6100 1158,9 10 11 55,9 58,8 1,34

6000 1168,5 11 10 56,2 60,5 1,37



J-117

C 23-95J-4

Carga 9 TABELA B

Tir 120 AE PR

FATORES DE CORREÇÃO

1 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17

ALCAN-
CE

DALC

DVEL DVENTO DTEMP DDENS
PPROJ 1

QUAD

- + FRONT RET - + - + - +

m m m m m m m m m m m

8000 14,0 -13,8 16,7 -16,5 31,2 -30,0 -27,9 25,7 55 -51

7900 14,0 -13,7 16,6 -16,2 30,6 -29,5 -27,8 25,6 55 -52

7800 13,9 -13,6 16,5 -16,0 30,1 -29,0 -27,6 25,4 54 -51

7700 13,8 -13,5 16,3 -15,8 29,6 -28,6 -27,4 25,2 54 -51

7600 13,6 -13,4 16,1 -15,6 29,2 -28,1 -27,1 24,9 53 -50

7500 13,5 -13,2 16,0 -15,3 28,8 -27,7 -26,7 24,6 53 -50

7400 13,4 -13,1 15,8 -15,1 28,4 -27,3 -26,4 24,3 52 -49

7300 13,3 -13,0 15,7 -14,9 28,0 -26,9 -26,1 24,0 52 -49

7200 13,1 -12,8 15,5 -14,7 27,6 -26,6 -25,7 23,7 51 -48

7100 13,0 -12,7 15,3 -14,5 27,2 -26,2 -25,4 23,4 51 -48

7000 12,8 -12,5 15,2 -14,3 26,8 -25,8 -25,0 23,1 50 -47

6900 12,7 -12,4 15,0 -14,1 26,4 -25,4 -24,6 22,7 50 -47

6800 12,6 -12,3 14,9 -14,0 26,1 -25,1 -24,3 22,4 49 -46

6700 12,4 -12,1 14,7 -13,8 25,7 -24,7 -23,9 22,1 48 -46

6600 12,2 -12,0 14,6 -13,6 25,3 -24,4 -23,5 21,7 48 -45

6500 12,1 -11,8 14,4 -13,4 25,0 -24,0 -23,1 21,4 47 -45

6400 11,9 -11,7 14,2 -13,2 24,6 -23,7 -22,8 21,0 47 -44

6300 11,8 -11,5 14,1 -13,1 24,2 -23,3 -22,4 20,7 46 -44

6200 11,6 -11,4 13,9 -12,9 23,9 -23,0 -22,0 20,3 46 -43

6100 11,5 -11,2 13,8 -12,7 23,5 -22,6 -21,6 19,9 45 -43

6000 11,3 -11,1 13,6 -12,6 23,2 -22,3 -21,2 19,6 45 -42



J-118

C 23-95 J-4

Carga 10 TABELA C

Tir 120 AE PR

DADOS SUPLEMENTARES

1 2 18 19 20 21 22 23 24 25

ALCAN-
CE

ALÇA

DP
ANG

QUEDA
CTG

VEL
TML

FLECHA

ANG COMP SÍTIO

A D
+ 1 mls
SÍTIO

- 1 mls
SÍTIO

m mls m m mls m/s m mls mls

8000 840,4 34 4 995 0,7 245 2533 0,000 2,589

7500 980,7 33 4 1117 0,5 251 3135 -1,886 1,589

7000 1057,9 31 5 1180 0,4 255 3446 -1,451 1,361

6500 1117,8 29 5 1229 0,4 257 3671 -1,289 1,247

6000 1168,5 27 5 1270 0,3 259 3847 -1,199 1,176
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