
MINISTÉRIO DO EXÉRCITO 

DEPARTAMENTO DE MATERIAL BÉLICO 

DIRETORIA DE ARMAMENTO E MUNIÇÃO

Tradução Provisória do Artillery Ammunition 

(Tm 9-1300-203)

M U N I Ç Ã O  D E  

A R M A M E N T O  P E S A D O

la.  P A R T E

l a Edição  

- 1977  -

CARGA

Em...........



N O T A

Os usuários deste Manual são solicitados a apresentai sugestões, que possam 
ampliar sua clareza e exatidão. As observações deverão referir-se à página, ao parágrafo e à li
nha do texto , correspondentes à modificação sugerida. A fim de assegurar compreensão e ava
liação exata, devem ser apresentadas justificativas sobre cada observação. As sugestões deverão 
ser enviadas à Diretoria de Armamento e Munição.



A D V E R T Ê N C IA

Não disparar munição pesada, seja qual for seu calibre, sem espoleta auto
rizada. O disparo de tiros sem espoletas ou dotados de espoletas não autorizadas poderá re
sultar em funcionamento prematuro ou qualquer outra ocorrência perigosa, causando baixas à 
guarnição e danos ao equipamento.
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CAPITULO 1 
INTRODUÇÃO 

ARTIGO 1 
GENERALIDADES

1-1. FINALIDADE
Este manual contém informações gerais e técnicas a respeito de munição 

convencional para canhões, obuses, canhões sem recuo e morteiros. Informações tais como da
dos e características de munição, meios de identificação, precauções no manuseio e na utili
zação, são tratadas aqui em pormenor.

1-2. MAU FUNCIONAMENTO
Considera-se como mau funcionamento as falhas que a munição pode apre

sentar, deixando de funcionar de acordo com o desempenho esperado, quando é disparada, lan
çada ou posicionada (por exemplo: funcionamento prematuro, granada falhada, falha de tiro, 
deflagração retardada, disparo prematuro devido ao super-aquecimento da câmara). O mau fun
cionamento da munição (explosivos de ruptura, tiros, materiais de destruição e granada) deve
rá ser imediatamente comunicado ao oficial de munições, sob cuja supervisão se encontram o 
controle e a distribuição de munição da unidade. O oficial de munições deverá investigar rigo
rosamente todos os casos de mau funcionamento, observados ou que lhe forem comunicados e 
relatar outros casos que não sejam de rotina.

ARTIGO II

CONSIDERAÇÕES GERAIS

1-3. DEFINIÇÕES.
a. Munição convencional -  Esta categoria compreende bombas, explosi

vos de ruptura, granadas, cartuchos, materiais de destruição, minas, artifícios, (pirotécnicos, 
foguetes convencionais (sem capacidade nuclear), munição nuclear simulada, ogivas de comba
te contendo cargas biológicas, químicas, de alto-explosivos, excetuando-se as nucleares em uma 
configuração de tiro completo com detonador, espoleta, estopilha, ou em itens embalados se
paradamente para posterior montagem dos tiros completos.

Este manual abrange o estudo da munição utilizada nos armamentos de 
calibres 37mm a 155mm.

b. Tiro completo -  Um tiro completo de munição de artilharia (Fig 1-1.) 
compreende todos os componentes necessários à efetivação de um único disparo. (O termo 
“ tiro completo” se aplica a outros itens de munição, tais como bombas aéreas e foguetes). No 
caso de uma munição encartuchada, quer seja engastada (canhão sem recuo) ou desengastada 
(morteiro) (ver abaixo), esses componentes incluem uma granada e uma carga de projeção com
pleta, uma espoleta, um estojo e uma estopilha. A munição de artilharia é classificada quanto 
à colocação de seus elementos em engastada, desengastada com carga variável, desengastada com 
carga única e desencartuchada. Os três primeiros tipos são encartuchados.



c. Munição engastada -  Neste tipo de munição (Fig 1-2), a carga de proje
ção é fixa. O tiro completo é carregado na arma como um todo. Normalmente, o propelente fi
ca dentro do estojo, solto ou acondicionado em saquitel. O estojo no qual se adapta a estopi- 
lha fica rigidamente preso à granada. Esse tipo de munição, que pode ser fornecido com ou sem 
espoleta, é geralmente usado em canhões convencionais e canhões sem recuo.

A -  espoleta 
B -  reforçador 
C -  corpo 
D -  ogiva
E -  Cinta de turgência 
F -  carga de arrebentamento 
G -  cinta de forçamento 
H -  reentrância 
J -  Tampão do culote 
K -  estojo
L -  carga de projeção 
M -  estopilha 
N -  tarugo de transporte 
P -  protetor da cinta de forçamento1 
Q -  escorva
R -  carga de projeção (no estojo)
S -  tampão de vedação 
T -  separador
U -  conjunto da carga iniciadora l

munirão desengastada, 
\ carga variável

munição desengastada,! 
i carga única

munição
engastada

munição
Idesencartuchada

|munição desengastada carga únicamunição desengastada carga variável

Fig 1-1. Tipos de munição de artilharia

14



24.39 IN. M AX

-------  25 77 IN M AX-----------

m unição desengastada, carga variável

— 4071 IN MAX 

munição engastada

Fig. 1-2. Munição engastada e desengastada, carga variável.

d. Munição desengastada, de carga variável -  Neste tipo de munição 
(Fig 1-2) a carga de projeção éacondicionada em saquitéis e é variável. Tal como na munição en
gastada, o tiro completo é carregado na aima como um todo; entretanto, a caiga de projeção é 
passível de variação de quantidade de propelente, proporcionando variação de alcance. Este 
tipo de munição, fornecido com ou sem espoleta, é geralmente usado em obuses e morteiros.

e. Munição desengastada de :carga única -N este tipo de munição (Fig 1-3), 
a granada e a carga de projeção são colocados no armamento em uma única operação; entretan
to, a carga de projeção constitui um conjunto compreendendo um estojo de metal, no qual está 
contido o propelente, selado por uma tampa de vedação. Este estojo é dotado de uma estopilha. 
A munição desengastada de carga única, é geralmente usada em armamento antiaéreo e de carro 
de combate.
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f. Munição desencartuchada -  Neste tipo de munição os diferentes compo
nentes - granada, caiga de projeção e estopilha -  são colocados no armamento separadamente. 
Estas granadas são dotadas de tarugos de transporte, que são substituídos em campanha pelas 
espoletas. A granada é inserida na culatra e forçada para dentro de modo que a cinta de for- 
çamento se adapte ao cone de forçamento. A carga de projeção, geralmente contida em um ou 
mais saquitéis mantidos unidos por fitas de amarração, é colocada na câmara imediatamente 
por trás da granada. Depois que a culatra for fechada e trancada por trás da carga de projeção, 
a estopilha é inserida no mecanismo de disparo da culatra. Esta munição é geralmente usada em 
canhões de grande calibre e em obuses.

1-4. CLASSIFICAÇÃO
A munição de artilharia é classificada, de acordo com o conteúdo, em quí

mica, inerte ou explosiva Quanto ao uso, ela é classificada em munição de guerra, de exercí
cio, de salva e de manejo.

a. Munição de guerra -  A munição de guerra é usada em combate, na regu- 
lagem, na ajustagem e na prática de condução do tiro. Dependendo do tipo da granada, o tiro 
completo pode ser classificado como anti-pessoal (APERS), alto-explosivo (HE), alto-explosi- 
vo plástico (HEP), alto-explosivo anti-carro (HEAT), perfurante (AP), perfurante coifada (APC) 
(com carga explosiva), perfurante de alta velocidade (HVAP), incendiária, portabalins, química

Fig 1-3. M unição desengastada, carga única e  m unição desencartuchada.
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Fig. 1-4. Formatos de grãos propelentes.

(gás ou fumaça) ou iluminativa. A letra T, tal como em A P-T , indica que a granada contém um 
traçante. Na munição norte-americana de fabricação mais recente, a presença de um traçante 
pode ser indicada por três T (TTT), impressos sobre a ogiva da granada.

b. Muinção de exercício — Este tipo de munição é usado para treinamento 
de entrada em posição da peça e de tiro. Na maioria dos casos, a munição de exercício simula 
um tiro real seja em peso, configuração ou propriedades balísticas. Este tipo de munição é usa
do devido ao menor custo e à menor periculosidade. Embora sua carga de projeção possa ser 
real, a granada pode ser inerte ou conter apenas uma pequena quantidade de carga explosiva, 
tal como a pólvora negra, que deve servir como carga de sinalização.

c. Munição de salva -  A munição de salva é usada para tiro simulado. Em 
certos tipos de armamento, ela é usada para prática limitada de tiro, manobras e salvas. Os ti
ros de salva contém pólvora negra, mas são desprovidos de granada.

d. Munição de manejo -  Este tipo de munição representa ou tem a apa
rência dos itens verdadeiros, mas não é especificada para uso em conjunto com os sistemas de 
distribuição. Destituída dos componentes funcionais internos, a munição de manejo é usada 
como: amostras permanentes em museus e para operações de treinamento, tais como montagem 
e manuseio, simulação de operação dos armamentos e dos sistemas de armamentos. Este tipo de 
munição exclui os itens seccionados e os itens vazios.

1-5. EXPLOSIVOS
a. Generalidades -  De modo a fazer com que a granada alcance o alvo e 

que funcione de acordo com o esperado, é necessário utilizar diferentes tipos de explosivos, ca
da qual exercendo uma função específica no funcionamento do tiro completo.
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b. Classes -  Os explosivos militares são classificados como baixo-explosi- 
vos e alto-explosivos, de acordo com seus índices de decomposição. Os baixo-explosivos são 
compostos principalmente de componentes sólidos, que se decompõem rapidamente mas nor
malmente não explodem. Os alto-explosivos, entretanto, detonam, isto é, decompõem-se com 
extrema rapidez. O propelente queima a uma velocidade dererminada por fatores tais como 
pressão, forma e tamanho dos grãos (Fig 1-4) e composição. Os alto-explosivos decompõem-se 
quase instantaneamente quando iniciados através de onda de choque explosiva e choque. O 
alto-explosivo é usado nas cargas explosivas porque produz uma onda de choque que se deslo
ca a uma velocidade extremamente alta. A velocidade de detonação é determinada pela densi
dade e composição específica do explosivo.

(1) Propelentes (baixo-explosivos) -  Os propelentes são usados nas muni
ções para impulsionar um projétil ou uma granada a uma velocidade específica. Sendo geral
mente dos tipos popularmente conhecidos como pólvora sem fumaça, são classificados como:
de base simples, os que são basicamente nitrocelulose; de base dupla, os constituídos de nitroce- x-—̂
lulose e principlmente nitroglicerina; de base tríplice, aqueles constituídos de nitroguanidina;e 
composições, aqueles que não contém quantidades significativas de nitrocelulose ou nitroglice
rina e que são misturas mecânicas compreendendo um combustível e um oxidante inorgânico.
Nas composições, todo combustível ou parte dele pode também servir como agente de aderên
cia. Os propelentes são designados através de letras e números (por exemplo Ml), de acordo 
com sua composição química. A pólvora negra (usada antigamente como carga de projeção no 
armamento) ainda é usada em estopilhas e em tiros de salva, cargas de sinalização, escovase 
retardos. O propelente pode vir em forma de folhas, flocos ou grãos cilíndricos perfurados.
NOTA -  para ilustração sobre propelentes de munição engastada, semi-engastada e desengasta- 
da de carga fixa, ver a figura específica sobre os tipos.

(a) Características das pólvoras sem clarão e sem fümaça. As caracterís
ticas dos propelentes sem clarão e sem fumaça dependem de sua composição química, do sis
tema de ignição e do armamento onde são utilizados. Os fatores que podem influir na prepara
ção de munição sem clarão e sem fumaça são a temperatura da munição e do armemento, o 
grau de usura do mesmo e as condições climáticas. De modo a poder indicar o desempenho da 
munição, as expressões “ sem clarão” (flashless), “ sem fumaça” (smokeless) ou“sem clarão e 
sem fumaçã” (flashless-smokeless) são estampadas no estojo e em suas embalagens. A muni
ção sem clarão emite luz por um período inferior a 5% do tempo médio, em condições 
normais, em armas de usura média. A munição sem fumaça produz menos da metade do to
tal da fumaça produzida pela munição sem estas características. Os tiros caracterizados pela 
ausência de clarão e fumaça são denominados “ sem clarão e sem fumaça” .

(b) Clarão de culatra (saída de gases por trás quando a culatra se abre). O 
clarão de culatra ocorre ocasionalmente quando são utilizados certos tipos de armento de carro 
de combate e mais frequentemente quando se faz tiro com munição composta de propelente de 
sulfato de potássio. Esta munição é considerada sem fumaça. O clarão da culatra ocorre muito 
raramente quando a munição é do tipo sem clarão ou sem clarão e sem fumaça. O exaustor 
de gases, em utilização na maioria das armas modernas, praticamente elimina esse problema, 
expelindo o clarão e os gasses pela boca do tubo.

(2) Alto-explosivo -  Os alto-explosivos, em virtude de sua velocidade de 
detonação extremamente alta, produzem uma onda de choque frontal de alta pressão. Quan
do esta alta pressão é de duração relativamente curta, a ação de ruptura é caracterizada como 
poder de ruptura o brisância (alto explosividade). Quando este período de alta pressão 
é maior, o efeito de ruptura é chamado “explosão” . O processo de concentração ou de orien-
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tação, ou ambos, dessa frente de ondas, tal como nas cargas ocas, é chamado onda direcional. A 
conjugação de elementos que apresentem este efeito se traduz numa ampliação do fenômeno, 
produzindo pressão muito altas em pontos focais específicos. Os explosivos podem ser dividi
dos em duas categorias: primários e secundários. Os alto-explosivos primários são os explosivos 
altamente sensíveis, utilizados para dar início ao processo de detonação em estopilhas e detona- 
dores. Atualmente, os mais usados são a azida de chumbo, o estifinato de chumbo (básico 
normal), o ressorcinato de chumbo não nitrificado e o tetraceno. Os alto-explosivos secundá
rios são relativamente sensíveis, utilizados como iniciadores, reforçadores e cargas de ruptura ou 
arrebentamento Os intermediários e os reforçadores consistem comumente de agregados, seja de 
tetril ou de RDX (hexogênio) com ácido esteárico, na proporção 98/2. As cargas de ruptura ou 
arrebentamento mais comuns são: composição B, 60/39/1 de RDX/TNT (trinitrotolueno) 
e cera de abelha dessensibilizante; TNT (trinitrotolueno) ;e composição A-3, 91/9 de RDX e 
cera de abelha dessensibilizante.

carga da 
cscorva reforçador

estopilha

detonador

sistema de
tempo
m ecânico

e s to p ilh a

estopilha
detonador

superior

. tubo de 
inflamação

detonador
inferior

estopilha

agregado 
de retardo

reforçador reforçador reforçador

carga de projeção carga de carga de carga de carga de
arrebentamento arrebentamento arrebentamento arrebentamento

A -  ENCADEAMENTO B -  ENCADEAMENTO C -  ENCADEAMENTO D -  ENCADEAMENTO E -  ENCADEAMENTO 
PROPELENTE BÁSICO ALTO-EXPLOSIVO (AE) DE AÇÃO DE TEMPO (AE) DE AÇÃO (AE) DE AÇÃO

(AE) BÁSICO INSTANTÂNEA RETARDADA

Fig. 1 -5  Disposição esquemática dos componentes de um encadeamento explosivo

c. Encadeamento explosivo — Denomina-se “encadeamento explosivo” ao 
arranjo de alguns elementos combustíveis e explosivos, principiando por uma pequena quanti
dade de explosivo sensível e terminando por uma quantidade maior de explosivo comparati
vamente insensível (Fig 1-5). Os elementos que compõe um encadeamento explosivo (Fig 1-6) 
incluem estopilha, detonador, escorva, retardo, relé, carga iniciadora, carga de reforçamento e 
carga de ruptura ou arrebentamento, alguns dos quais podem ser omitidos ou combinados.

1-6. AGENTES QUÍMICOS

a. Generalidades — As granadas que contêm um agente químico são classi
ficadas como granadas químicas. Um agente químico militar é uma substância que, devido a 
sua ação química direta e ordinária e em concentrações obteníveis em campanha, produz efei
to tóxico (causador de baixa) ou irritante (inquietante), cortina de fumaça, ação incendiária, 
ou qualquer outra combinação destes.
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Fig 1-6. Encadeamento explosivo.

b. Tipos -  Os gases militares são classificados como causadores de baixa ou 
inquietantes e como persistentes ou não persistentes. Um gás persistente permanece atuante no 
ponto de lançamento por mais de 10 minutos.

(1) Causadores de baixa -  Os gases utilizados como conteúdo químico são: 
GB, (gás sarin) um tóxico de sangue e dos nervos, e H (mostarda) ou HD (mostarda destilada), 
ambos causadores de baixas.

(2) Fumaça -  O tipo mais comum de conteúdo fumígeno é o fósforo branco 
(WP) que, além de produzir densa fumaça branca, tem também leve propriedade incendiária. O 
fósforo branco é um sólido cujo ponto de fusão é 111.4? F (4.4? C). Umsubstitutopara o fós
foro branco é a mistura do ácido clorossulfônico e trióxido de enxofre (FS); não é necessário 
máscara contra gases para se defender da fumaça desta mistura FS, que normalmente é inofen
siva a não ser em casos de concentrações muito altas. Algumas granadas contêm uma mistura de 
zinco e hexacloretano (HC), sendo que este último é tóxico.

(3) Irritantes — O conteúdo químico CNS (gás lacrimogêneo) é um gás não 
persistente, irritante (inquietante), consistindo de uma solução de cloroacetofenona (CN) e 
picrato de cloro (PS) em clorofórmio. O conteúdo químico CS (gás lacrimogêneo) consiste de 
clorobenzolmalononitrila.

ser expelida do estojo

da carga explosiva 
(no  m om ento do  im pacto) detonador inferior

granada m om entos após 
ter atingindo o alvo (ação instantânea) -  
funcionam ento da espoleta e do reforçador: 

carga de  arrebentam ento prestes a explodir a granada

de chamas para a ç io  instantânea

para aç io  
instantânea o 
elem ento de £

carga
de p ro jeç io  (no m om ento do disparo)

k j

1-7. IDENTIFICAÇÃO

a. Generalidades -  A munição é identificada completamente, exceto com 
relação ao seu grau, pela pintura e pelas inscrições (que incluem o número de lote de munição) 
nas embalagens originais. Uma vez removidos de suas embalagens, os tiros podem ser identifi
cados pela pintura e pelas inscrições estampadas em seus elementos. A velocidade inicial das gra
nadas pode ser obtida nas tabelas de tiro; em alguns tipos de tiro, a velocidade inicial também 
aparece na embalagem e/ou estojo.
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b. Identificação logística

(1) Nomenclatura-padrão -  A nomenclatura-padrão é estabelecida de modo 
a possibilitar a identificação específica de cada artigo de suprimento.

(2) Número de lote de munição norteamericana -  Quando a munição é fa
bricada, um número de lote de munição lhe é atribuído, de acordo com as especificações perti
nentes. Por ser parte essencial da marcação, este número de lote é estampado ou marcado sobre
o item, se o tamanho o permitir, bem como em todas as embalagens, e é obrigatório para todos 
os objetivos de registro, incluindo relatórios sobre condições, funcionamento e acidentes que 
envolvem a munição. Objetivando funcionamento o mais uniforme possível, todos os compo
nentes de um determinado lote são fabricados sob condições as mais idênticas possíveis, permi
tidas pela prática. No que se refere à munição, para obtenção de maior precisão quando se utili
zam a engastada ou a semi-engastada, os tiros sucessivos devem pertencer ao mesmo lote; quan
do se usa munição desencartuchada de cargas separadas, os tiros sucessivos devem consistir de 
granadas, cargas de projeção, espoletas e estopilhas, cada uma delas pertencendo a um mesmo 
lote. A presença de X após o número de lote indica que o estojo da munição é de aço. L o tes 
recuperados uma vez recebem, após seu número de lote, a letra A; se duas vezes, a letra B; e 
assim por diante.

Fig. 1-7. Identificação e inscrições típicas das granadas.
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espoleta de culote com traçante j
I carga explosiva coifa 
/ ' ’ '■ ■-1  l*'corpo | \ j falsa-ogivaj

W,K>

culote núcleo de carbureto de tungstêníor 

falsa-ogiva^

cinta de turgencia

recipiente de metal

Fig 1-8. Granadas perfurantes (AP) e portabalins

(3) Pintura e inscrição -  A munição é pintada primordialmente para se evi
tar ferrugem ou oxidação. Em segundo lugar para proporcionar, através da cor e do tipo de tin
ta, meios de identificação e de camuflagem. Além dos outros meios de identificação, as granadas 
químicas trazem faixas coloridas que indicam o tipo e a persistência do conteúdo. (Ver tabela 
1- 1).

(4) Granadas -

(a) Estampadas sobre o corpo da granada norteamericana:
— Número federal de estoque ou classe federal de estoque (FSC) e número 

federal de identificação de itens (FIIN) sobre munições desencartuchadas.

— Calibre e tipo de arma utilizada; por exemplo: 75 H (mostarda). Espécie de 
conteúdo (TNT; fumígeno fósforo branco: SMOKE (WP); GÁS, GB). Aplicação (antipessoal, 
(APERS), portabalins (CANISTER).
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espoleta e 
reforçador

chapa do culote ALTO-EXPLOSIVA (HE)

carga de alto-explosivo (HE)

espoleta de culote com tra ç a n te .
ogiva e
conjunto de união

alto-explosiva anticarro (HEAT) (VERSAL)

caiga de expulsão, pólvora negra 

fumígena ae ejeção pelo culote (VERSAL

Fig 1-9. Granadas alto-explosiva (HE), alto-explosiva anticarro (HEAT) e químicas

-  Tipos de modelo de granada seguido de um T, indicando a presença de tra
çante (granada M60 perfurante coifada com traçante: SHELL M60; PROJ APC-T M61A1).

-  Com carga suplementar (W/SUPPL CHG), quando a granada possui cavi
dade profunda e contém uma carga suplementar de arrebentamento.

-  Paxa espoleta de proximidade (FOR FUZE M501 (T75E6) (ou FOR FUZE 
M513 (T226)), aplicável quando a granada tem cavidade profunda para recebimento de umas es
poleta de proximidade e não contém carga suplementar.
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-  Com carga de sinalização (W/SPOTTING CHG), quando está presente uma 
carga de sinalização. A letra S, estampada logo acima da cinta de turgência em granadas de 
grande calibre, indica a presença de um agente fumígeno misturado com alto-explosivo e 
destinado a facilitar a observação do tiro.

-  Número de lote de granada carregada. Para tiros engastados e desengasta- 
dos, o número de lote é estampado abaixo da cinta de forçamento (coberto pela gola do estojo).

-  Tolerância de peso ou peso aproximado em libras da granada carregada, 
para calibres de 75mm ou maiores. As tolerâncias de peso são aplicáveis a certas granadas em 
virtude de variação de peso na fabricação de cada granada (em relação ao peso padrão).

(b) Estampadas diante da cinta de forçamento.
-  Número de lote da granada vazia.
-  Iniciais ou símbolo do fabricante.
-  Calibre e modelo da granada.
-  Ano de fabricação.

(5) Estojo de fabricação norteamericana.

(a) Estampados na base do culote.

-  Número de lote de munição e as iniciais do fabricante. Nos tiros 37mm e 
40mm, este número de lote de munição, ao invés de estar gravado na base do estojo, aparece 
sobre a granada.

-  Tipo e modelo do tiro.

-  Para tiros de 75mm e 76mm, a palavra normal (NORMAL) abaixo de uma 
das faixas diametrais, indicando carga de projeção normal. A palavra reduzida (REDUCED) e 
duas faixas diametrais em ângulo reto, indicando carga reduzida. A palavra (SUPER), indicando 
carga de super-pressão.

-  Para tiros de 76mm e 90mm, inscrições funcionais: sem clarão 
( FLASHLESS ou FLHLS), sem fumaça (SMOKELESS ou SMKLS), ou sem clarão-sem fumaça 
(FLASHLESS-SMOKELESS ou FLHLS-SMKLS).

(b) Estampados na face lateral do estojo.

-  Para tiros de 75mm e 76mm, a palavra normal (NORMAL) abaixo de uma 
das cintas, indicando carga de projeção normal. A palavra reduzida (REDUCED) entre duas 
cintas, indicando carga reduzida. A palavra super (SUPER) indicando carga de super-pressão.

-  Para tiros perfurantes de supervelocidade com traçante (HVAP-T): em ver
melho, alta velocidade, velocidade inicial.

(c) Estampados na base do estojo.

-  Calibre e modelo do estojo. A expressão BI após a designação do modelo 
indica estojo de aço.

-  Número de lote do estojo.
-  Iniciais do fabricante e ano de fabricação.
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carga em saquitel verde, de guerra.

carga de manejo.

Fig l-10.Tipos de cargas de projeção

carga em saquitel branco, de guerra.

carga de projeção M4A1 (saquitel branco)

carga de projeção M13 

Fig 1-11 Cargas de projeção de munição desencartuchada.

(6) Cargas de projeção (Fig 1-10 e 1-11).

Nota. Para distinguir as cargas de projeção do obus 155mm, são usados sa- 
quitéis verdes e brancos.
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(a) Estampagens sobre cada carga ou fração de carga designação da fração de 
carga; por exemplo, 1/8 carga (1/8 CHG) BÁSIC); carga suplementar (INCREMENT) carga 2 
(CHARGE 2 ). Modelo de carga; por exemplo, carga M1A1 (CHARGE M1A1). Calibre e mode
los de bocas-de-fogo para os quais é autorizada. Peso da carga ou da fração de carga. Peso ou 
pesos das granadas com as quais a carga pode ser usada. Lote da carga de projeção (incluindo o 
tipo de propelente, a palavra lote (LOT), as iniciais do fabricante, o número de série do lote, 
e o ano de fabricação.

(b) Estampados na escorva.
Peso, composição e tiro de pólvora de ignição.
Escorva
Calibre e modelos das bocas-de-fogo utilizadas. Mês e ano da montagem.

(7) Espoletas (estampados no corpo).
Tipo e modelo da espoleta.
Iniciais do fabricante.
Número de lote da espoleta e ano de fabricação.
Ação da espoleta: por exemplo, retardo (DELAY) e a duração do retardo 

em segundos; instantânea, (SQ, SUPER QUICK) ou tempo em segundos, em um anel graduado.
(8) Estopilhas (estampados na base).
Iniciais do órgão que montou o tiro, número de lote e ano de montagem. 

Designação do modelo.

(9) Inscrições de tolerância de peso na munição norteamericana.

Fig 1-12. Tipo de cunhete para munição norteamericana
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inerte (de exercício; 
perfurante com traçante 

(AP-T); perfurante coifada 
c/traçante (APCT), c/alto- 
explosivo: porta-balins)

inerte (perfurante 
de super velocidade 
HVAP)

carga em saquitel 
verde

carga em saquitel branco

Fig 1-13. Tipos de porta-tiros de fibra e de metal.

(a) As variações em peso são inerentes à fabricação das granadas que contém 
explosivos ou agentes químicos. Portanto, quando é necessário um alto grau de precisão para o 
tiro de artilharia, as granadas recebem inscrições que indicam seu peso em relação ao peso 
padrão; os dados são proporcionados através de tabelas de tiro, de modo a estabelecer as corre
ções balísticas que se fizerem necessárias. As inscrições de tolerância de peso correspondentes 
são pintadas sobre as ogivas das outras granadas, que são agrupadas dentro de faixas -  limite de 
peso. Semelhantemente, alguns tiros engastados e desengastados de carga variável são agrupados 
em faixas de tolerância de peso, que são indicadas por 1,2,3 ou mais quadrados estampados so
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bre a granada, da mesma cor que as outras inscrições. A munição carregada com composição B 
para obus 105mm é marcada com uma zona adicional, conhecida como ‘‘zona dois e meio” □□A. 2 quadrados e um triângulo).

As inscrições de tolerância de peso para granadas padrão, ou de peso normal, 
que não exigem correções balísticas, são dadas abaixo:

Calibre da granada Inscrições da faixa normal de peso.

7 5 m m .................. 2 Quadrados
7 6 m m .................. 1 Quadrado
90mm, 105mm . . 2 Quadrados
120mm e 155mm. 4 Quadrados

(b) Tiros de pequeno calibre (até 75mm), executando-se os de exercício) e 
tiros de alto-explosivo anti-carro e perfurantes, de calibres menores que 105mm, não exigem 
inscrições de tolerância de peso.

(10) Identificação da munição de manejo — A munição de manejo é identifi
cada pelas inscrições nela pintada ou gravadas. Alguns tiros de manejo possuem componentes 
metálicos de munição de guerra. Em tais casos, são feitos furos em todas as partes que constitu
em a munição A de guerra e que contêm explosivos, de modo a identificá-las sem margem de 
dúvida como elementos inertes. Assim, para os tiros engastados e desengastados compostos de 
tais partes, os furos aparecem na granada, na espoleta e no reforçador, no estojo e através da 
base do culote da estopilha.

(11) Identificação de munição inerte e dos componentes de munição (Ver
§ 1-4)

Precaução: Os itens de munição e os componentes marcados com as palavras 
inerte (INERT) ou vazio (EMPTY) devem ser considerados como potencialmente perigosos.

1-8. EMBALAGEM E INSCRIÇÕES PARA TRANSPORTE (Fig 1-12).

a. Generalidades -  Embalagens resistentes à umidade são usadas para pratica
mente todos os tipos de munição, exceto os tiros de cargas separadas. Quando para uso na selva, 
as embalagens são adicionalmente providas de dispositivo à prova de água para resistirem a clima 
quente e super-úmido. Para reduzir o tempo de manuseio e facilitar o armazenamento e o trans
porte, usa-se a paletização. As embalagens (Fig 1-13) são marcadas com as informações essen
ciais.

b. Embalagem (Figl-14) -  A munição de pequeno calibre é embalada em 
tiros completos. Espoletas e iniciadores são embalados em recipientes hermeticamente fechados.

(1) Componentes de tiros desencartuchados -  As granadas para este tipo de 
tiro, que não requerem embalagem externa, são transportadas em caixas, em engradados, ou não 
engradados, paletizados, sem espoleta, com um tarugo com olhai de transporte aparafusado na 
ogiva e um protetor para a cinta de forçamento. Cargas de projeção de munição desencartucha- 
da são empacotadas em embalagens de metal ou de fibra, impermeáveis, contidas em caixas de

W
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madeira. Uma capa protetora, de pano, papel ou plástico, cobre a parte externa da escorva das 
cargas de projeção durante o transporte. Estopilhas de percussão de munições desencartuchadas 
são empacotadas à razão de 48 para cada embalagem de metal, contidas em cunhetes de ma
deira. (As estopilhas são também empacotadas à razão de uma ou duas por carga de projeção).

(2) Tiros engastados ou desengastados de carga variável — Estes tiros, até 105 
mm, são empacotados em embalagens de fibra e contidos em cunhetes de madeira, fardos ou 
embalagens de metal. Tiros em embalagens de fibra, montados com espoletas de ogiva, levam 
nas ranhuras de regulagem das espoletas batentes em U. Estes batentes devem ser removidos 
antes do tiro. Embalagens de metal destinadas a carregamento de uma só granada são permitidas 
quando especificamente autorizadas. A embalagem unitária é cilíndrica, feita de aço e selada 
contra umidade por uma junta de borracha na tampa. Um parafuso e uma tampa contendo anéis 
de vedação, fechada por meio de fixadores, asseguram fechamento hermético. Almofadas de pa
pelão, cortiça ou feltro, asseguram uma ajustagem sem folga do tiro na embalagem de fibra ou 
no cunhete de madeira.

Fig. 1-14. Tipos de cunhetes e de porta-tiios de metal.
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(3) Lacre -  Para prevenir violação, os cunhetes são lacrados. Selos de chum
bo trazem gravados as iniciais do país para indicar onde a munição foi fabricada.

As fitas adesivas têm a mesma cor do /tem de munição.
Fitas vermelhas em cartuchos de festim, por exemplo, indicam baixo-explosi- 

vo (pólvora-negra; fitas amarelas indicam tiros com projetís alto-explosivos. Fitas pretas em 
qualquer munição, com exceção de tiros fumígenos e tiros químicos, são aplicadas a embala
gens fabricadas depois de dezembro de 1961. Para tiros químicos é adicionada uma fita de cor 
cinza; para tiros fumígenos, uma fita verde-claro.

c. Inscrições em embalagens nortamericanas — As embalagens são marcadas 
de acordo com regulamentos do Exército e especificações militares. Cada embalagem de supri
mento, pronta para transporte, é marcada com as seguintes informações (em caso de transporte 
por viatura, somente 10% recebem marcação):

(1) Nome e endereço do consignatário definitivo, precedidos da palavra para, 
e nome e endereço do porto de destino (ou sua inscrição em código), precedidos da palavra des
tino. (Isto poderá ser omitido em caso de embalagens individuais transportadas por viatura, de 
embalagens com peso e dimensões padronizadas, contendo quantidades padronizadas).

(2) Nome ou designação do remetente precedidos pela palavra origem. Isto 
poderá ser omitido nos casos das circustâncias descritas na letra a.

(3) Lista e descrição do conteúdo.

(4) Símbolo do Código de Identificação de Munições, número (ou Classe) do 
Estoque Federal ou Número Federal de Identificação de íten (FIIN).

(5) Tiro de transporte e designação das precauções contra perigo.

(6) Peso bruto em libras e cubagem em pés cúbicos.

(7) Número da guia ou fatura de transporte. Isto poderá ser omitido no caso 
das circustâncias descritas na letra a.

(8) As letras indicativas do país fabricante em diversos lugares visíveis.

(9) Número de ordem ou número de contrato.

(10) Número de lote da munição.

(11) Mês e ano da embalagem.

(12) “Visto” do inspetor.

d. Inscrições especiais norteamericanas -  Os cunhetes não devem ser 
pintados. Suas inscrições são em preto.

(1) A velocidade inicial da granada em alguns tiros de pequeno calibre é indi
cada no cunhete.

(2) Cunhetes contendo tiros em estojo de aço, para diferir de tiros em estojo 
de latão, são marcados com “estojo de aço” (STEEL CASE).



(3) Para munição de 76mm, 90mm e 105mm, marcas funcionais com as pa
lavras sem clarão (FLASHLESS), sem fumaça (SMOKELESS) e sem clarão-sem fumaça 
(FLASHLESS-SMOKELESS), ou as abreviaturas FLHLS, SMKLS e FLHLS-MKLS onde existir 
pouco espaço, são gravadas nos cunhetes.

(4) Tiros contendo cavidade profunda e carga suplementar de arrebentamen- 
to são marcados com carga suplementar (W/SUPPLE CHG).

1-9. CUIDADOS, MANEJO, PRESERVAÇÃO E ARMAZENAMENTO

ADVERTÊNCIA: Manusear munição explosiva e componentes contando 
explosivos sempre com o máximo cuidado. Não arrastar, não atirar, não rolar e não permitir qual
quer tipo de queda em caixas contendo munições ou componentes. Os elementos explosivos 
com estopilhas e espoletas são particularmente sensíveis a choque violentos ou a temperaturas 
elevadas.

a. C uidados:

(1) A munição é embalada para resistir a condições comumente encontradas 
em camapnha. Embalagens de metal à prova de água ou embalagens resistentes à umidade e 
cunhetes adequados ou engradados próprios são usados para garantir proteção adequada para 
transporte e armazenamento. É necessário tomar cuidado para que os cunhetes não se quebrem 
ou não sejam danificados. Os cunhetes quebrados devem ser reparados imediatamente e as ins
crições re-impressas nas partes afetadas da caixa.

(2) A munição e seus componentes devem ser protegidos contra lama, areia, 
umidade, geada, neve, gelo, sujeira, óleo, graxa ou outra qualquer substância estranha. Munição 
molhada ou suja deve ser removida imediatamente e qualquer azinhavre ou leve corrosão deve 
ser polida para ter melhor aparência.

(3) Sabendo que os explosivos são profundamente afetados por condições 
de umidade, geada e temperaturas extremas (altas ou baixas), deve-se considerar o seguinte:

(a) Os selos de resistência à umidade não devem ser removidos senão quando 
a munição estiver por ser usada. A munição retirada de embalagens impermeabilizadas pode so
frer ação da corrosão, especialmente em clima úmido, tomando-se emprestável.

(b) Proteger a munição, especialmente espoletas e cargas de projeção, contra 
fontes de alta temperatura (por exemplo: raios diretos do sol).

(c) Armazenar e transportar a munição em ambiente cuja temperatura do 
ar esteja dentro dos limites recomendados, para evitar que sejam avariadas.

Nota: Temperaturas de aproximadamente+ 71? C poderão ser encontradas 
em embalagens não ventiladas, ambientes fechados, abrigos viaturas de transporte, veículos fe
chados e outras estruturas semelhantes expostas a uma temperatura do ar de aproximadamente 
+ 51°Csob impacto total da radiação solar; isto é, 360 BTU (British Thermal Units) por pé qua
drado por hora, durante período de 4 horas por dia.

(d) Como regra geral, observar os seguintes limites de temperatura: 

para armazenamento:
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Limite mínimo: -  62? C para períodos não superiores a 3 dias.
Limite máximo:+71°C para períodos não superiores a 4 horas por dia.

para tiro:
Limite mínimo : -  40? C
Limite máximo : +51? C

Nota: Munição que é mantida limpa, seca e sob temperaturas uniformemente 
moderadas, permite maior precisão de tiro e mais segurança no atirar.

(e) Granadas contendo fósforo branco devem ser armazenadas ou transporta
das a temperaturas abaixo do ponto de fusão do fósforo (+44? C). Se isto não for possível, 
armazenar ou transportar as granadas apoiadas sobre seus culotes (de pé) de tal modo que, se 
a carga de fósforo branco (WP) fundir, quando voltar a se solidificar deixará os espaços vazios 
previstos no lugar devido, isto é, na ogiva. Tiros prematuros têm sido causados por áreas vazias 
na base do culote das granadas com fósforo branco ; a presença de áreas vazias nas laterais pode 
também ocasionar desempenho deficiente. Os tiros completos, de fabricação norteamericana no 
recente, são embalados em caixas com a inscrição extremidade da ogiva (NOSE END), que 
indica a ponta da espoleta.

b. Manuseio -  Precauções a serem tomadas no manuseio da munição:

(1) Não tocar, mover ou trasportar granadas falhadas; suas espoletas podem 
estar armadas. Estas granadas somente deverão ser destruídas somente por pessoal especializado.

(2) Os estojos dos tiros podem se danificar facilmente e, por isso, devem ser 
protegidos contra golpes ou choques. Um estojo danificado pode resultar em perda de obtura- 
ção, engripamento na câmara e dificuldades de extração.

(3) Os estojos de salva cujas tampas estiverem soltas ou quebradas não deve
rão ser utilizados; deverão ser entregues ao oficial de munição, que lhes dará destinação.

(4) Fica proibido qualquer tipo de alteração em munição carregada, sem
autorização prévia.

(5) A munição ou os componentes de munição, que forem preparados para 
utilização mas que não forem utilizados, deverão retornar a sua condição original e a sua emba
lagem e devendo também ser apropriadamente marcados. Esta munição deverá ter prioridade 
nos tiros subsequentes de modo a permitir que permaneça em nível mínimo o estoque de emba
lagens abertas.

(6) Nega de fogo, retardamento de tiro prematuro.

ADVERTÊNCIA N ° 1 -  Não se deve carregar uma arma a não ser imediatamente antes do 
disparo.

A D V ER TÊN C IA  N ?  2 -  O tiro , um a vez co locado  no  a rm am en to , deverá ser d isparado  ou 
removido do mesmo dentro de um período de cinco minutos.

ADEVERTÊNCIA N? 3 -  Não permitir que a munição permaneça na arma quente por tempo 
maior que os limites de segurança indicados a seguir sob pena de ocorrer tiro prematuro ou ou
tros fatos perigosos.
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(a) Generalidades -  Embora os tipos de mau funcionamento abaixo descritos 
sejam encontrados raramente quando se utiliza munição adequadamente mantida e armamentos 
operados devidamente, é importante que todos os elementos envolvidos nas funções de tiro 
conheçam a natureza de cada tipo de mau funcionamento, de modo a evitar acidentes com equi
pamento e pessoal. O procedimento a ser seguido em caso, uma vez que este envolve tanto o 
tipo específico de modelo de armamento quanto o de munição, é descrito em detalhe nos manu
ais técnicos e nos manuais de campanha pertinentes. Os procedimentos gerais para remoção de 
tiros carregados, com ocorrência destes tipos de mau funcionamento, são descritos no item (7) 
abaixo.

(b) Nega — A nega consiste em falha completa do tiro. Ela pode ser devida 
ao mecanismo de disparo deficiente ou a algum elemento defeituoso no encadeamento explosi
vo da carga de projeção. A nega em si não é perigosa, mas, uma vez que não pode ser imediata
mente distinguida de disparo ou de um retardo de tiro (Ver item (c), abaixo), ela deve ser con
siderada como tiro retardado até que tal possibilidade tenha sido eliminada. O retardo de 
funcionamento do mecanismo de disparo, por exemplo, pode ser o resultado da presença de 
alguma substância estranha (como grânulos, areia, geada, óleo ou graxa em excesso ou impró
pria), que pode criar inicialmente uma restrição mecânica parcial. Essa restrição, após uma de
mora indeterminada, desaparece em virtude da contínua força exercida pela mola, ocasionando 
o disparo normal quando o percussor ferir a estopilha.

(c) Retardo de tiro -  O retardo de tiro consiste de um atraso no funciona
mento da carga de projeção de um encadeamento explosivo, no momento do tiro. Na maioria 
dos casos esse retardo, embora imprevisível, varia de uma fração de segundo a vários minutos. 
Dessa maneira, um retardo de tiro não pode ser imediatamente distinto de uma nega e nisso re
side o principal perigo que é de se supor que a falha apresentada pelo armamento no momento 
do disparo seja uma nega, ao passo que, em verdade, pode se tratar de um retardo de tiro. É 
por esta razão que os intervalos de tempo abaixo prescritos devem ser observados antes de se 
abrir a culatra quando ocorre um incidente de tiro.

Precaução: Durante a observação dos intervalos de tempo, a arma deverá ser mantida apontada 
para o alvo e todos os serventes deverão manter distância da boca e do curso de recuo da arma 
(ou do sopro, em caso de canhão sem recuo).

(d) Tiro espontâneo -  O tiro espontâneo consite no funcionamento de uma 
parte ou de todos os componentes explosivos de um tiro colocado em uma arma muito quente, 
devido ao excesso de calor gerado pela mesma. A estopilha e a carga de projeção, nesta ordem, 
são em geral mais propensas ao tiro espontâneo do que a granada ou a espoleta. Se o fenônemo 
ocorrer com a estopilha ou com a carga de projeção a granada deve ser lançada da arma em velo
cidade normal, mesmo não havendo ação sobre a estopilha através do mecanismo de disparo. E 
num caso como este, embora possa haver alguma incerteza sobre como e quando o tiro deverá 
sair, as precauções a serem observadas são as mesmas daquelas prescritas para um retardo de 
tiro. Entretanto, se o problema de tiro espontâneo ocorrer com a carga de projeção do encadea
mento explosivo, pode resultar em destruição do armamento ou em ferimentos no pessoal. A 
fim de se evitar que a munição colocada em um arma esquente a ponto de ocasionar o problema 
do tiro espontâneo, ela deve ser disparada ou removida dentro do limite de tempo previsto no 
item (7) abaixo:



Precaução: No caso de um tiro explosivo colocado em uma arma muito quente, o qual não po
de ser disparado nem removido dentro dos limites de tempo prescrito, todo o pessoal deverá ser 
evacuado da área por um período de duas horas, a fim de permitir que o armamento e o tiro co
locado esfriem. No fim deste período de espera devem-se seguir os procedimentos indicados no 
item (7) abaixo.

(7) procedimentos para a remoção de munição em caso de falha -  Logo 
após uma falha de tiro, para se evitar o retardo de tiro ou o tiro expontâneo, as seguintes pre
cauções gerais deverão ser observadas até que o tiro tenha sido removido da arma e a causa da 
falha tenha sido determinada:

(a) Manter a arma apontada para o alvo e afastado da boca da mesma e do 
curso de recuo (ou sopro no caso de canhão sem recuo) todo o pessoal.

(b) Procurar realizar outras tentativas de fogo, tal como o prescrito abaixo. 
Se a última tentativa não for bem sucedida, desligar todas as conexões elétricas que possam cau
sar o acionamento da arma.

(c) Antes de se abrir a culatra, seja para remover o tiro ou reengatilhar o 
armamento, evacuar todo o pessoal não necessário à realização da operação.

(d) Logo que for removido da arma, o tiro deverá ser mantido separado dos 
outros até que se possa determinar se a falha estava no mesmo ou no mecanismo de disparo. 
Caso a falha tenha ocorrido no próprio tiro, o mesmo deverá ser mantido separado dos outros 
tiros até que se lhe dê uma destinação; se a falha estiver no mecanismo de disparo, o tiro deverá 
ser recarregado e disparado, após o concerto do mecanismo de disparo defeituoso.

(e) No caso de tiro explosivo colocado em arma muito quente, e que não 
pode ser disparado nem removido dentro do limite de cinco minutos, seguir os procedimentos 
indicados a seguir.

(f) Os intervalos de tempo específico, que devem ser observados em caso de 
falha, e que foram estabelecidos em bases experimentais, dependem das características da muni
ção e do tipo da arma.

1. Canhões automáticos de calibre 20mm, ou maior, usando munição engas
tada e canhões AA (antiaéreos) de 90mm a 120mm. Após um incidente de tiro, se o mecanismo 
de disparo puder ser reengatilhado sem abertura ou destrancamento da culatra, acionar o meca
nismo de disparo mais uma vez. Se o canhão continuar com nega, esperar 30 segundos após 
a segunda tentativa antes de abrir a culatra e remover o tiro. Para canhões que não podem ser 
rearmados sem abrir a culatra, esperar 30 segundos após a nega de tiro, antes de abrir ou 
destrancar a culatra, seja para rearmar o canhão seja para remover o tiro. Considerar atentamen
te o (6) (d) anterior. Se o tiro não puder ser removido dentro de 15 segundos, não tentar mais 
removê-lo até que a arma esfrie.

2. Outros tipos de armas diferentes dos de n? 1 acima (exceto o canhão sem 
recuo) que usam munição engastada, desengastada, carga variável ou deseneartuchada. Se após 
uma nega o mecanismo da culatra puder ser rearmado sem abrir ou destrancar a culatra, acionar
o mecanismo de disparo duas vezes mais. Se ainda continuar havendo nega, esperar dois minutos 
após a última tentativa antes de abrir a culatra e remover o tiro. Se a arma não puder ser rearma
da sem abrir a culatra, esperar dois minutos após a última tentativa antes de abrir ou destrancar 
a culatra (seja para rearmar a arma, seja para remover a granada). Considerar atentamente o
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item (6) (d), acima. Se a arma estiver quente e a granada não puder ser removida num tempo to 
tal de cinco minutos, fazer com que todos os serventes da peça se retirem para uma distância 
de segurança por um período de duas horas. Após duas horas de espera a arma deve ser cuida
dosamente removida para uma posição distante, se necessário. Se for necessário deslocar a arma, 
abaixar o tubo e travá-lo na posição de transporte. Calçar a granada na câmara com estopa ou 
outro material adequado, a fim de proteger a face interna da culatra, enquanto a arma estiver 
sendo removida. Em seguida, proceder como indicado abaixo:

3. Armas com munição desencartuchada.

(a) Remoção da munição de uma arma esfriada — Após a nega acionar o 
mecanismo de disparo mais duas vezes. Se o incidente de tiro persistir, aguardar dois minutos 
após a última tentativa, antes de remover a estopilha. Esta, se envolvida numa nega, após ser 
removida, deve ser guardada em separado das outras, até que tenha sido determinado se a causa 
deve-se a ela ou ao mecanismo de disparo. Se for determinado que a causa do incidente deve-se 
à estopilha, esta deverá ser mantida em separado até destino posterior; se a causa, entretanto, 
foi do mecanismo de disparo, a estopilha deve ser recarregada e acionada após a correção do 
mecanismo de disparo. Por outro lado, se a estopilha funcionou, esperar 10 minutos após a úl
tima tentativa de tiro ( 8 minutos desde a remoção do iniciador) antes de abrir a culatra para 
remover a carga. Esta, neste caso responsável pelo incidente de tiro, deverá ser removida para 
local onde possa ser remanejada com segurança.

(b) Remoção de munição de uma arma quente -  Se não houve falha de tiro 
(devido ao mecanismo de disparo) e a granada não pode ser removida no intervalo de cinco 
minutos, elevar o canhão de 30? aproximadamente e fazer evacuar o pessoal a uma distância de 
segurança por um período de 2 horas. Cumprido o prazo de espera de duas horas, seguir as ins
truções seguintes:

(1) -  Movimentar a arma cuidadosamente ou removê-la para local seguro. Se 
houver necessidade de deslocamento, abaixar o cano e travar em posição de transporte. Colocar 
estopa ou material semelhante na câmara, com o intuito de calçar a granada e proteger a face in
terna da culatra enquanto a arma for movimentada.

(2) -  Solicitar assistência de pessoal especializado ( com aconselhamento téc
nico no que diz respeito à possibilidade de exudação do explosivo ou outras implicações seme
lhantes), remover a arma cuidadosamente com a granada na câmara para local seguro, longe de 
edifícios ou áreas habitadas. Depois, entregar a arma com a granada engastada ao pessoal espe
cializado.

(3) -  Se o incidente de tiro é devido ao mecanismo de disparo, seguir as 
seguintes instruções: Esperar 2 minutos após a última tentativa de disparo antes de remover o 
inciador. Se o iniciador funcionou, elevar a arma aproximadamente 30?, evacuar todo o pessoal 
a uma distância de segurança durante 2 horas. Após o período de 2 horas, remover a carga de 
projeção e seguir as instruções prescritas acima. Se a estopilha não funcionou, após 2 minutos 
de espera, experimentar uma nova estopilha ou corrigir o mecanismo de disparo, se for o caso. 
Se dentro de 5 minutos a arma não atirar, remover a carga de projeção, elevar o tubo aproxima
damente de 30? e evacuar todo o pessoal para um local seguro durante duas horas. Após as 2 
horas de espera, seguir as instruções acima.

35



(4) -  Canhão sem recuo -  Se um canhão sem recuo tiver uma nega, esperar
1 minuto, rearmar e atirar. Se a nega persistir, rearmar e disparar de novo antes de abrir a cula
tra e remover o tiro. Se o canhão estiver quente e existir a possibilidade de tiro prematuro, a 
arma deve ser abandonada e o pessoal deslocado para lugar seguro. Depois de 1 hora, o canhão 
pode ser desarmado.

(5) -  Morteiros de 60mm, de 81mme de 4.2 polegadas -  Para morteiros com 
mecanismo de disparo de percutor, após a nega esperar 1 minuto antes de remover o tiro. Para 
morteiros com mecanismo de disparo de gatilho, após a nega acionar o mecanismo duas vezes. 
Se o morteiro ainda falhar, esperar mais um minuto antes de remover o tiro.

(8) Pressão excessivas no tubo -  Pressões excessivas e perigosas não devem 
ocorrer quando se utiliza munição adequada e autorizada, em armas operadas corretamente. 
Entretanto, se as seguintes precauções não forem observadas, estas pressões excessivas podem 
acontecer. Para preveni-las, observar o seguinte:

(a) Não carregar nem disparar munições cuja temperatura esteja fora dos li
mites mínimos ou máximos permitidos. Não tentar disparar tiros que tenham estado por longo 
tempo em arma aquecida.

(b) No caso de um tiro carregado em arma muito quente, dispará-lo ou des
carregá-lo antes que ele atinja temperatura acima do limite de segurança.

(c) Usar somente cargas de projeção de tipo permitido, para determinado tiro
ou arma.

(d) Jamais usar carga suplementar em quantidade acima da permitida para um 
tiro ou arma determinado.

(9) A seguinte ADVERTÊNCIA é aplicável a qualquer munição descrita neste manual:

ADVERTÊNCIA: Não reutilizar tiros ou granadas que tenham sido extraídas com a utilização 
de soquetes. As dificuldades de extração podem ter sido causadaspor uma condição não usual 
da munição e, também, a espoleta pode ter sido danificada durante este processo de extração.

c. Preservação e armazenamento.

(1) Quando se tornar necessário armazenar munição ao ar livre, o local de 
empaiolamento deve ser cuidadosmente escolhido de modo a evitar proximidade com linhas 
de força e cabos elétricos. Estes locais não devem estar próximos a reservatórios, fontes de 
água ou linhas de esgoto. Os locais devem ser planos, bem drenados e isentos de materiais fa
cilmente inflamáveis ou sujeitos à ignição. A munição não deve ser empaiolada sob árvores ou 
em área próximas a torres ou outras estruturas que possam atrair raios.

(2 ) As p ilhas de  m unição  deverão se apo iar sobre travessas de m adeira, as 
quais se apoiam em pesados dormentes, lançados diretamente no solo, com a finalidade de se 
evitar o recalque do mesmo. Deixar um espaço de pelo menos seis polegadas (aproximadamente 
16 centímetros) por baixo da pilha, para permitir circulação de ar. Devem-se cavar trincheiras 
adequadas para evitar que água pluvial escoe por debaixo da pilha. É preferível utilizar uma base 
rígida de material betuminoso, cascalho ou areia, ao invés do uso excessivo de dormentes.
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(3) Toda munição deverá ser coberta com encerados de lona resistentes a 
fogo ou não inflamáveis. Esta proteção é necessária para a munição que contém propelente 
sólido, torpex, tritonal, minol e outras munições químicas que possam inflamar-se espontanea
mente quando aquecidas pelos raios diretos do sol. Deve se manter um espaço livre de aproxima
damente 18 polegadas (cerca de 48cm) na parte superior da pilha, entre a cobertura e a muni
ção. Nas laterais e nas extremidades, esta distância deverá ser pelo menos 6 polegadas (aproxi
madamente 16cm) de modo a permitir circulação de ar.

(4) As embalagens contendo munição ou estopilhas devem ser empaiola- 
das com o lado superior para cima. As etiquetas ou inscrições nas caixas e embalagens indi
cam qual o lado que deve ficar para cima.

1-10. GRANADAS

a. Generalidades -  As granadas de canhão, obus, canhão-sem-recuo e mor
teiro podem ser ocas ou maciças. As granadas ocas podem ser carregadas com material explosivo 
ou inerte, dependendo de seu tipo. As granadas de artilharia, apesar de diferirem em certos por
menores, possuem a mesma forma geral, consistindo de um corpo cilíndrico e de uma cabeça 
geralmente cônica ou ogival (ou de perfil aerodinâmico). Constituem excessão as granadas com 
cabeça em forma de ponta e as granadas portabalins, que têm cabeças achatadas.

b. Partes principais e características

(1) Espoleta. A ogiva ou culote da granada contém a espoleta. As granadas 
de auto-explosivo (AE) podem ser transportadas sem espoleta. Em seu lugar são colocados taru- 
gos de transporte, que têm também a finalidade de proteger as roscas do receptor. Estas grana
das utilizam espoletas de ogiva (PD), espoletas perfurantes de concreto (CP) e espoleta de pro
ximidade (VT), que devem ser instaladas antes da utilização. As granadas auto-explosivas 
anti-carro (HEAT) e certos tipos de granadas perfurantes, contendo carga explosiva exigem es
poletas de culote (BD), espoleta de percussão na ogiva (PI) ou espoletas de percussão na ogiva e 
detonação no culote (PIBD).

(2) Corpo — É a seção principal da granada. Como diâmentro do corpo 
entende-se o diâmentro da granada no trecho compreendido entre as cintas de turgência e de 
forçamento: com o raiamento, esse diâmetro é menor que o das cintas de turgência e de força- 
mento.

(3) Ogiva -  É a parte curva compreendida entre a ponta da granada e a 
cinta de turgência (da cinta de turgência anterior, no caso da granada que tenham duas). Uti
liza-se como ogiva uma coifa balística ou um perfil aerodinâmico (por exemplo: no caso das 
granadas perfurantes) para melhor desempenho balístico.

(4) Cinta de turgência -  É uma saliência cilíndrica situada na parte ante
rior do corpo da granada, para apoiá-la.

(5) Cinta de forçamento -  É um anel cilíndrico que apoia parte poste
rior da granada e evita o escapamento de gases para frente da granada; em virtude de seu de- 
senhohelicoidal, o raiamento imprime rotação à granada, durante seu percurso na alma do 
tubo. Se a cinta de forçamento é feita de metal mole (exemplo: cobre, ferro sintetizado ou 
tombac), ela é pressionada de encontro às ranhuras existentes próximas ao culote de projeção. 
Em algumas granadas de canhão sem recuo, a cinta é de aço e é homogênea com o culote. 
Após o disparo, a cinta entalha-se nas raias à medida que a granada se desloca. Um movimento



de rotação é transmitido à granada pelo fato de as raias serem helicoidais. Este movimento de 
rotação estábiliza a trajetória da granada. A cinta de forçamento das granadas de canhão sem 
recuo é pré-entalhada. As cintas de forçamento podem ser estreitas, largas ou duplas.

(6) Culote e chapa de culote -

(a) O culote da granada pode ser tronscônico, cilíndrico, hemisférico ou 
com empenagem. Nas granadas tronscônicas a resistência do ar é diminuída pela redução do tur- 
bilhonamento que se forma no culote. Isto aumenta o alcance da granada. Em granadas despro
vidas de rotação ou com baixa rotação, consegue-se a estabilização utilizando-se uma empena
gem de aletas.

(b) A chapa do culote, um delgado disco metálico, é ajustada, embutida ou 
soldada no culote da granada. Os tiros de alto-explosivo recebem uma chapa de culote que pro
porciona segurança adicional, evitando que os gases quentes da carga de projeção penetrem pelo 
culote e entrem em contato com a carga explosiva. Nas granadas de alto-explosivo com espole
tas de culote, são utilizados anéis de vedação em lugar de chapas de culote.

(7) Tampão -

(a) Na munição engastada ou desengastada carga variável, sem espoleta, 
são utilizados tarugos roscados nos alojamentos das espoletas, visando evitar a penetração de 
matéria estranha durante a armazenagem, o transporte ou manuseio. Os tarugos dos modelos 
antigos são de aço; os atuais, de alumínio.

(b) As munições desencartuchadas, fornecidas e transportadas sem espo
letas, possuem um tarugo rosqueado e com olhai de transporte. Estes tarugos facilitam o ma
nuseio, além de proteger o alojamento da espoleta contra a presença de corpos estranhos, e 
diferem em tipo e tamanho de rosca. Em alguns tipos de granadas com carga de gás, o tarugo 
possui um dispositivo de deteção para identificar vazamento.

(8) Traçante -  Para observação do tiro, algumas granadas dispõem de tra- 
çante no culote. Granadas antiaéreas dispõem de traçante que contém um elemento de alto-des- 
truição (SD). Se o tiro errar o alvo, o traçante, depois de queimar durante certo tempo (alguns 
segundos), inflama uma cápsula que detona a carga explosiva e destrói a granada.

(9) Carga de rutura e reforçador -

(a) Carga de rutura -  Em granadas químicas a função do explosivo exis
tente é fragmentar o corpo de granada e disseminar o conteúdo químico. Por isso, esta carga é 
geralmente conhecida como “carga de rutura” . Consiste de uma carga de auto-explosivo em 
embalagem apropriada, de paredes finas, e é contida num longo tubo que se estende pelo inte
rior da granada. Este tubo é o estojo da carga de arrebentamento é embutido por pressão da 
granada.

(b) Reforçador -  O reforçador é um elemento do encadeamento explosi
vo intermediário entre a espoleta e a carga explosiva principal. Pode ser incorporado à própria 
espoleta ou contido em recipiente metálico ou plástico, rosqueado no corpo metálico da gra
nada. O conjunto do reforçador é constituído de um invólucro metálico onde se aloja uma carga 
de arrebentamento, ao qual é atribuído um indicativo ou modelo.O reforçador é geralmente pro
vido de um mecanismo de segurança (retardo de armar) e incorpora, além da carga principal, 
um ou mais cargas (por exemplo: carga detonadora e carga iniciadora). Alguns reforçadores
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de fabricação mais recente tem um mecanismo armador de retardo, que evita o seu funciona
mento enquanto a granada esteja a uma determinada distância da boca da arma. Geralmente 
o reforçador é conjugado à espoleta durante a fabricação e, daí por diante, eles constituem uma 
unidade. Os reforçadores permitem uma segurança adicional além daquela prevista na espoleta.

(10) Carga útil -  É a parte útil do tiro de acordo com sua missão especí
fica.

c. Tipos

(1) Alto-explosivo (AE) -  As granadas AE geralmente são de aço foijado 
a frio, de paredes delgadas, e contém uma grande carga de alto-explosivo, sendo utilizadas con
tra pessoal e material por efeito de sopro arrebentamento ou de estilhaçamento. De acordo 
com o objetivo em vista, este tipo de granada é dotado de uma espoleta de tempo, percussão, 
perfurante de concreto inerte ou de proximidade (VT). Para fins de acondicionamento, estas 
granadas têm normalmente um tarugo de alumínio protegendo a cavidade da espoleta, com o 
objetivo de manter o carregamento de AE. Colocando-se uma carga reforçadora suplementar na 
cavidade profunda, as granadas AE podem ser adaptadas para o uso de espoletas normalizadas 
de tempo e de percussão. Em granadas sem espoleta, um calço tubular de papelão é colocado 
entre a carga suplementar e o tampão de vedação, para se evitar danos à carga em transporte.

(2) Alto-explosivo anticarro (AEAC-HEAT) -  Este é um tipo especial 
de AE, (HE) cujo efeito resulta de sua carga oca. Um cone de metal que molda a carga explo
siva permite a ação da espoleta e minimiza os efeitos de rotação da granada no que diz respei
to à penetração da carga. Nos tiros AEAC (HEAT) de grande velocidade, obtém-se uma maior 
penetração utilizando-se aletas estabilizadoras e um dispositivo de compensação de giro.

(3) Perfurantes P -PC -(A P  ou APC) -  Granadas perfurantes ou perfu- 
rantes-coifadas, feitas de aço temperado e aço-liga de alto teor de carbono, são usadas para 
perfurar blindagens de superfícies endurecidas.

(a) As granadas perfurantes P-(AP) possuem uma cabeça de aço endure
cido, que possibilita a penetração em blindagem, e um corpo duro que resiste à força do em
pado e à deformação da granada em ângulos de acentuada incidência. Uma falsa-ogiva de 
alumínio ou de aço é geralmente acoplada ao corpo da granada para aumentar sua eficiência 
balística.

(b) As granadas perfurantes-coifadas possuem coifas de aço tratado ter- 
micamente, para que o exterior seja duro e a alma relativamente macia. Uma alma mais macia 
protege o ponto endurecido, distribuindo a tensão do impacto, por cujo efeito pode ser des
truída a blindagem. Alguns tiros de granadas perfurantes coifadas contêm uma pequena carga 
de explosivo e são armados com espoletas de culote. O culote da espoleta pode ter um tra- 
çante.

(4) Perfurante de super velocidade PSV-(HVAP) -  Esta granada consis
te de um núcleo de material extremamente duro e de alta densidade, usualmente carbureto de 
tungstênio, dentro de um transportador leve de alumínio. O corpo (ou transportador) tem uma 
saia no culote e é rosqueado para receber o traçante; sobre ele são ajustadas as cintas de força
mento e de turgência. Uma coifa de granada perfurante, semelhante à da munição PC-(APC), 
pode ser usada sobre o núcleo. O uso dessa granada mais leve permite obter-se velocidades aci
ma de 3.500 pés por segundo sem se ultrapassar as pressões permitidas para o material, pro
jetado para velocidade inicial mais baixa e granadas mais pesadas. O corpo não penetra no alvo,
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pois se quebra completamente ou se volatiliza por ocasião do impacto, permitindo que o nú
cleo endurecido pentre no alvo por efeito da energia cinética.

(5) Perfurante com falso-corpo PEC-(APDS) -  Neste tipo de granada, 
um núdeo de carbureto de tungstênio, com ou sem coifa, é colocado no interior de um sub- 
calibre de aço ou de liga de metal leve ao qual foi ajustado um traçante, a fim de fornecer boas 
características balísticas exteriores; este conjunto de subcalibre é colocado em um corpo de ca
libre normal, o qual é concebido de maneira tal que imprima velocidade e rotação à granada 
subcalibre. O falso-corpo, normalmente feito de alumínio, liga de magnésio-zircônio ou plás
tico, é alyado do subcalibre por dispositivos que funcionam por inércia, pressão dos gases ou 
força centrífuga. O falso-corpo, devido a suas qualidades balísticas insatisfatórias e a sua pe
quena massa, perde velocidade rapidamente e deixa o subcalibre livre imediatamente após a saí
da da boca da arma. Velocidades da ordem de 4.800 pés por segundo foram obtidas com este 
tipo de granada. O núcleo da subgranada penetra o alvo por energia cinética.

(6) Alto-explosivo plástico AEP-(HEP) — A descrição e o funcionamento 
deste tipo de munição são sigilosos.

(7) Antipessoal (AP-APERS) -  Esta granada é destinada a uso contra pes
soal a pequena e grande distância. É constituída de aço e/ou alumínio, e consiste de um culote 
com traçante e cinta de forçamento, um corpo, um adaptador com carga explosiva na espoleta, 
e |uma espoleta de tempo, mecânica. A granada é carregada com dardos de aço estabilisados 
com aletas, uma carga de expulsão e uma carga de sinalização. Quando a espoleta funciona, a 
carga explosiva do adaptador da espoleta detona. Isto arrebenta a extremidade anterior do cor
po e inflama a carga de expulsão. A carga útil de dardos é dispersada segundo uma projeção 
cônica pela força centrífuga e pela pressão dos gases, criadapela carga de expulsão. A carga de 
sinalizaão é também liberada, indicando o ponto de dispersão da carga útil.

(8) Portabalins -  Esta granada é destinada a uso antipessoal a pequena dis
tância. A granada consiste de um culote pesado de aço com cinta completa de forçamento, e um 
corpo de aço delgado carregado com uma carga de dardos de aço estabilizados com aletas, esti
lhaços de aço ou balins, os quais são mantidos em posição por uma tampa na extremidade an
terior do corpo, que possui quatro ranhuras axi.ilmente orientadas, colocadas a cerca de 1/2 
a 3/4 de seu comprimento. Imediatamente após a saída da granada da boca da arma, a pressão 
do ar, a tampa e a força centrifuga que agem no corpo e na carga útil obrigam a granada a sair 
pelas ranhuras do corpo, resultando uma dispersão cônica dos dardos.

(9) Iluminativa -  Este tipo de granada é usado para iluminar a área do alvo 
sob condições de reduzida visibilidade. A granada é oca e contém uma carga útil consistindo de 
um pára-quedas e um conjunto iluminativo. O conjunto iluminativo é aceso e ambos são ejeta
dos por uma carga de expulsão que se encontra adjacente à espoleta de tempo. O conjunto ilu
minativo aceso desce lentamente, preso ao pára-quedas, iluminando a área do alvo.

(10) Química

(a) Tipo de arrebentamento -  Estas granadas são semelhantes externamen
te às alto-explosivas (AE) e tem propriedades balísticas similares. Têm um tubo central conten
do uma carga de arrebentamento explosiva, sendo-lhe fixada uma espoleta mecânica de tempo. 
São carregadas com gás persistente ou não persistente ou, ainda, com fósforo branco. Quando 
a espoleta funciona, a carga de arrebanetamento é detonada rompendo o corpo e dispersando a 
sua carga química.

o
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(b) Tipo de ejeção pelo culote -  Granadas deste tipo contêm uma carga de 
balins e, geraimente, uma composição de fumaça colorida. A granada é conjugada com uma es
poleta mecânica de tempo, uma carga de expulsão e um tampão rosqueado no culote. Quando a 
espoleta funciona, a carga de expulsão é acionada, expelindo o tampão do culote possibilitando, 
assim, a expulsão dos balins. Simultaneamente produz-se uma nuvem de fumaça, servindo para 
cortina ou sinalização, conforme o desejado.

(11) De propaganda -  É semelhante à de ejeção pelo culote, descrita no 
subítem (10) (b) acima, exceto no que diz respeito à carga, que se compõe de panfletos de pro
paganda.

(12) De exercício (TP) -  Simulam as propriedades balísticas das de guerra 
e são usadas para treinamento de tiro ou sinalização. Podem ser feitas com partes de granadas 
de guerra carregadas com elementos inertes ou de diferentes partes de metais. Podem conter 
traçante e/ou carga de sinalização.

1-11. ESTOJO

a. O estojo tem o perfil da câmara da arma, sendo entretanto ligeiramente 
menor para facilitar o carregamento. (Ver o subítem (b) abaixo, como exceção). Os estojos con
vencionais são de alumínio, de composição especial de latão ou de aço. Os estojos de tipo com
bustível são feitos de nitrocelulose moldada e constituem parte integrante da carga de projeção.
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Fig 1-15. Tamanhos comparativos dos grãos de propelente
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Fig 1-17. Tipos de estopilhas de percussão para muniçio norteamericana engastada, desen
gastada e descncartuchada.

alto-explosiva

Fig 1-16. Identificação e inscrições típicas sobre as granadas de  m orteiro norteamericanas
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cápsula composição
da estopilha (componente químico) disc0 de

— "V /  cone de vedação de gas vedação
‘ flisco de vedação (em cortiça)

tampão 
bigorna carga da estopilha 

(pólvora negra)

Fig 1-18. Estopilha de percussão para munição desencartuchada

A isolador D -  selo de metal
B -  botão de disparo E -  mergulhador de disparo
C -  algodão polvora F -  fio de ignição

circundando o elemento g  -  caiga de ignição
elétrico (pólvora negra)

Fig 1-19. Estopilha de ações combinadas (elétrica e de 
percussão) para munição norteamericana desencartuchada.

Geralmente, os estojos servem para receber a carga de projeção dos tiros de munição engastada, 
desengastada carga variável e desengastada carga única, da munição de artilharia. O estojo con
tém a estopilha, a carga de projeção e a granada (menos esta, nas munições desengastadas), de 
tal modo que o conjunto possa ser carregado na arma em uma única operação. O culote do es
tojo, ao qual é fixada a estopilha, é virolado para servir de batente o encosto, destinado à extra
ção mecânica do tiro completo ou do estojo vazio. O estojo de alguns tiros usados nos canhões 
automáticos possui uma ranhura de extração em lugar da virola. A ogiva do estojo é suficiente
mente delgada para permitir sua expansão por força da pressão dos gases, possibilitando ajus- 
tagem contra as paredes da câmara, evitando assim retomo dos gases (obturação). Na muni
ção engastada e na desengastada, o estojo é solidário à granada ou simplesmente acoplado à 
mesma.

b. No canhão sem recuo, conforme a exceção mencionada no subítem (a) 
acima o estojo é projetado de modo a permitir a fuga dos gases do propelente diretamente para 
a atmosfera, pela culatra, para compensar o efeito de recuo. Uma capa cobrindo as perfura
ções do estojo ou um disco de rutura no fechamento do culote, previne a entrada de umidade 
ou o vasamento dos grãos da carga de projeção.
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1-12 . CARGA DE PROJEÇÃO

a. Generalidades -  A carga de projeção é uma das principais partes de um 
tiro completo de munição de artilharia. Consiste de uma quantidade de propelente sólido anti
gamente conhecido como “pólvora sem fumaça”, na forma de grãos mono ou multi-perfurados 
(Fig 1-15). Na munição engastada e na desengastada carga única, os grãos estão geralmente 
soltos dentro do estojo de metal. Na munição engastada, o estojo é fechado pela própria gra
nada, por embutimento, compondo um tiro completo. Na munição desengastada carga única, 
fechado por um tampão ou dispositivo semelhante. Na munição desengastada carga variável, os 
grãos de pólvora são colocados em saquitéis de pano, os quais, por sua vez, ficam dentro do es
tojo de metal, podendo ser removíveis. Na munição engastada e nas desengastadas os tiros com
pletos são carregados na arma numa única operação. Na munição desencartuchada os grãos de 
pólvora são acondicionados em saquitéis de pano, os quais são carregados separadamente na 
câmara da arma, na qual uma granada foi previamente colocada. Dependendo do tipo de muni
ção, uma carga de projeção pode incluir uma carga iniciadora, usualmente na forma de uma 
pequena quantidade de pólvora negra . Cargas de projeção para obuses, de ambos os tipos de 
desengastadas, são divididas em elementos a fim de possibilitar variações de alcance, preconiza
das nas respectivas tabelas de tiro.

b. Determinação do peso do propelente -  O peso do propelente de uma 
carga de projeção varia levemente de um lote para outro. Testes balísticos são feitos em cada 
lote de cargas de projeção fabricadas, a fim de determinar o peso do propelente necessário para 
se obter os resultados balísticos desejados. Assim, as variações balísticas da munição devidas à 
variação de peso do propelente são reduzidas ao mínimo.

c. Classificação

(1) Carga de projeção de munição engastada -  A carga de projeção na mu
nição engastada pode estar em saquitéis ou solta no estojo. Nos tiros de pequena velocidade, 
onde a carga de projeção é pequena em comparação com a capacidade do estojo, separadores 
ou cargas ensacadas são usadas com o objetivo de evitar o deslocamento da carga para longe da 
estopilha. No caso de a carga da estopilha ser insuficiente para satisfazer à ignição ou queima da 
carga de projeção, uma carga suplementar iniciadora é colocada sob o separador.

(2) Carga de projeção de munição desengastada, carga variável -  Consis
te de propelente acondicionado em saquitéis amarados com fios dos dois lados. Estes saquitéis 
de propelente, conhecidos como “carga-base” e “ cargas suplementares”, estão contidos no esto
jo de metal, ajustado de maneira suave à granada. Este método de composição possibilita vari
ação dos elementos da carga. A carga de projeção na munição desengastada carga variável, po
de ser identificada por informações escritas nos próprios saquitéis, nos suplementos de saquitéis, 
na munição ou no estojo.

(3 ) Carga de  pro jeção  de m un ição  desengastada carga ún ica  — E ste  tip o  
consiste de um estojo de metal, onde estão contidos a estopilha, uma quantidade de propelen
te em grãos e um tampão para fechar o estojo. Pode conter, também uma estopilha suplementar 
e um separador ( ou distanciador) para posicionar a carga propelente. As cargas de projeção para 
munição desengastada carga única, norteamericanas, podem ser identificadas por inscrições 
feitas no estojo de metal, na embalagem de fibra ou nos cunhetes.
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(4) Carga de projeção de munição desencartuchada -

(a) A carga de projeção de munição desencartuchada consiste de grãos prope- 
lentes acondicionados em saquitéis e de uma estopilha para pólvora negra. O pano do saquitel 
era anteriormente confeccionado de seda ou algodão. Algumas vezes são usados saquitéis de 
raion para substituir os de seda. Somente certos tipos destes tecidos são adequados, uma vez 
que o uso de outros tipos pode deixar resíduos de combustão na arma após o tiro. As almofadas 
de escorva do tiro, que possuem a forma de disco, e as estopilhas tipo de centro da granada, que 
possuem a forma de tubos, são feitas de seda ou de fibra, como raion ou outros sintéticos, 
semelhantes ao tecido dos saquitéis, sendo que a única diferença se verifica em sua urdidura, 
que é mais fechada para se evitar que a pólvora negra em ignição se derrame. Para indicar clara
mente que contém pólvora negra, todos os tecidos dos saquitéis são tingindos em vermelho 
brilhante.

(b) As cargas de projeção de munições desencartuchadas são, em geral, múl
tiplas e conhecidas como carga principal, e cargas suplementares. As cargas principal e suple
mentar consistem de uma carga de projeção básica e um ou mais suplementos. Estes suplemen
tos podem ser de dimensões iguais ou desiguais, porém são geralmente de tamanho menor que o 
da carga básica. Em alguns tipos, uma escorva montada num saquitel é presa à extremidade da 
carga de projeção principal, a qual fica voltada para a culatra, enquanto que em outros tipos há 
uma escorva do tipo medular que se prolonga pelo eixo da carga principal de projeção e, em 
alguns casos, pode atravessar mais de uma carga suplementar.

(c) Em alguns casos, dois tipos de carga de projeção podem ser fornecidos 
para uma determinda arma: uma interna e outra externa (essas expressões “interna e externa” 
dizem respeito à pressão da câmara). O pano para o saquitel das cargas interna é verde, para dis
tinguir do das externas, que é branco. Por causa disto, os dois tipos são cognominados respecti
vamente “ carga em saquitel verde” e “ carga em saquitel branco” .

(d) Algumas cargas de fabricação mais antiga podem ser distribuídas com 
grampos de segurança a fim de manter os saquitéis das estopilhas no lugar, durante o transpor
te. E, se for o caso, estes grampos devem ser removidos e o saquitel da estopilha deve ser costu
rado à carga em pelo menos três lugares, separados um do outro por 120?. A costura deve ser 
feita na aba externa do saquitel da escorva, para que não fure o pamo que contém a pólvora 
negra. É necessário ter cuidado no ato do carregamento da carga e colocar a parte vermelha do 
saquitel da escorva voltada para o parafuso da culatra.

(e) As cargas de projeção para munição desencartuchada podem ser identifica
das pelas inscrições dos saquitéis da carga, pela cor do pano que a contém, a pelas inscrições 
na embalagem ou pela etiqueta contendo os dados sobre a carga de projeção, etiqueta esta 
comumente presa a um dos pontos de junção das partes da carga.
NOTA:Esta etiqueta deve ser removida antes de se colocar a carga na arma.

(5) Carga de projeção para munição de morteiro (fig 1-16) - Consiste de um 
cartucho de propulsão e dos suplementos que proporcionam variação de alcance, conforme da
dos da tabela de tiro respectiva. Os suplementos podem estar acondicionados em saquitéis ou 
tomar a forma de finas folhas de propelente. São identificados por designações como M1A1, 
M2A1, e são instalados em torno da empenagem ou no estojo ou ainda na haste da empenagem. 
O cartucho de propulsão, que é colocado na base oca da empenagem, ou do estojo, à frente da 
estopilha, atua como propelente “carga zero” .



d. Capas protetoras da escorva.

(1) As capas protetoras da escorva são feitas de pano ou papel. A capa de pa
no em forma de taça, com aproximadamente 5 polegadas de profundidade, ajusta-se à extremi
dade da carga de projeção. Em sua extremidade aberta, ela é amarrada por corda removível e re
cebe longitudinalmente, ao longo da carga, um turante de tecido (coneia) para cargas de calibre 
8 polegadas ou maior. Uma alça de pano é costurada à capa para facilitar sua remoção. A capa 
de proteção da escorva, quando feita de papel à prova de água, é amarrada à carga de projeção 
por meio de cordões.

(2) As capas de proteção da escorva devem ser removidas antes de se colocar
a carga na arma.

(3) Nas laterais da capa de proteção da escorva, estão estampadas as palavras 
“ capa de proteção da escorva” (IGNITER PROTECTOR CAP), seguidas do modelo da arma. As 
palavras “remover a capa antes de colocar na arma ” (REMOVE CAP BEFORE INSERTING IN 
GUN) são estampadas no fundo e nas laterais da capa.

1-13. ESPOLETA

a. A espoleta de artilharia é um dispositivo projetado para realizar as seguin
tes funções:

(1) Iniciar um escadeamento de fogo, ou detonação, por energia elétrica, 
ação química, impacto, tempo mecanicamente ou por uma combinação destes meios.

(2) Iniciar uma explosão -  através de ondas eletromagnéticas contínuas ou 
intermitentes, forças de aceleração ou desaceleração, ou ação piezelétrica.

b. O terno “fuze” (espoleta) não deve ser confundida com o teimo “fuze” 
(cordel detonante), que é um dispositivo em forma de cordão, consistindo de um tubo flexível 
de tecido e um núcleo de baixo ou alto-explosivo, utilizado em arrebentamento e demolição.

c. As espoletas são pormenorizadamente estudadas no capítulo 5.

1-14. ESTOPILHA

a. Generalidades -  A estopilha é o componente da carga de projeção de um 
encadeamento explosivo, que produz a chama que inicia a queima da carga de projeção. As esto
pilhas variam em tamanho e complexidade, de acordo com o tipo e a quantidade de propelente 
da carga de projeção a ser inflamada. A estopilha utilizada em munição de artilharia dos tipos 
engastada (cargas variável ou única) (fig 1-17) contém um elemento sensível, consistindo de uma 
mistura iniciadora com uma carga de pólvora negra, que assegura a ignição da carga de projeção. 
Este tipo de estopilha é colocado em uma cavidade no culote do estojo e se estende pela carga 
de projeção contida no estojo. Em outros tipos (por exemplo: munição de morteiro) existe uma 
carga de ignição de pólvora negra dentro do cartucho desencartuchada (fig 1-18 e 1-19) contém 
um elemento sensível, formado de uma mistura de estopilha e de uma carga relativamente pe
quena de pólvora negra, fixada à carga de projeção. A estopilha para munição desencartuchada é 
inserida separadamente no mecanismo de disparo do armamento.

w
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b. Classificação

(1) Por processo de iniciação.

(a) Ação do percussor — estopilha por percussão, estopilha elétrica e por 
percussão ou estopilha elétrico-percussora. Um dispositivo mecânico de disparo aciona o percus
sor no bloco da culatra da arma, o qual atinge o elemento de percussão da estopilha, inflaman
do-o.

(b) Corrente elétrica -  estopilha elétrica, estopilha elétrica e por percussão 
ou estopilha elétrico-percussora. A corrente elétrica, originária do mecanismo de disparo passa 
através de uma resistência imersa no misto de ignição ou através de uma estopilha condutora, 
produzindo o calor necessário à inflamação.

(2) Pelo tipo de munição usada.

(a) Estopilhas montadas nos estojos (munições encartuchadas).

(b) Estopilhas paia uso em mecanismos de disparo de armamentos que utili
zam munição desencartuchada.

(c) Características gerais e processos de funcionamento. -  Estopilha de per
cussão utilizada em estojos e em cargas de projeção desencartuchadas. Diversos modelos de esto
pilhas de percussão possuem a mesma construção, constituída da cabeça e do corpo, fixados um 
ao outro. O conjunto da cabeça consiste de uma ogiva de latão, contendo um conjunto de per
cussão (cápsula da estopilha, carga da estopilha, papel de separação e bigorna) e um mergu
lhador de disparo, feito de latão, fixado e guiado por anel de proteção. O objetivo do mergulha
dor de disparo é transmitir o golpe do percussor ao iniciador da estopilha; tem, também, o 
objetivo de evitar o escapamento de gases durante o disparo. Por ser feita de latão, a ponta do 
mergulhador de disparo apresentará menor tendência a perfurar a cápsula da estopilha do que a 
ponta do percussor que é de aço. Se durante o disparo, ocorrer perfuração, o mergulhador move 
-se para trás e se fixa contra o corpo da cabeça, atinge a carga da estopilha no corpo, inflaman
do-a. A forração de papel também se inflama e as chamas oriundas da carga da estopilha em 
cumbustão se expandem através dos eventos radiais, inflamando a carga de projeção no estojo. 
Em uma estopilha que tenha um corpo com a extremidade aberta, o diafragma de papelão se 
queima e suas chamas se expandem através da extremidade dianteira do corpo e também atra
vés dos eventos radiais.

— Este tipo de estopilha, que pode ser iniciada por percussão ou por eletri
cidade, tem a cabeça e o corpo de aço. A extremidade do corpo se ajusta a uma cavidade 
na cabeça e é soldada a oxi-acetileno. O conjunto da cabeça consiste de uma cabeça de aço 
contendo uma estopilha elétrico-percussora. Esta cabeça é rosqueada externamente para ser apa- 
rafusada à cabeça do estojo. A estopilha consiste de um elemento de ignição por percussão a 
eletricidade, um disco de vedação de tombac e um bujão de vedação de latão, com um orifí
cio central, os quais localizam-se dentro de um corpo de ignição, cilíndrico, feito de latão, e que 
fica aparafusado sobre a cabeça da estopilha. Este elemento de ignição tem um mergulador de 
latão dotado de ponta percussora, inibido de qualquer movimento para a frente por outro mer
gulhador de cobre, uma pequena estopilha em forma de alavanca e um filamento de metal cir
cundado por uma carga de ignição. Um evento liga a estopilha à carga de ignição. O mergulha
dor e uma cápsula de ignição feita de latão, que estabelece o contato com o mergulhador e con
tém a mistura da estopilha, estão isolados do corpo de ignição. O corpo consiste de um tubo de 
aço perfurado em sentido radial com orifícios diminutos e se abre na extremidade oposta à 
cabeça. É revestido de papel e contém uma carga de pólvora negra a granel retina por um dia

47



fragma de papelão colado ao papel revestidor. O orifício no tampão de vedação da cabeça vai 
da caiga de ignição à carga da estopilha no corpo.

-  No funcionamento por percussão, um vivo golpe do percussor da arma é 
transmitido através do mergulhador (percussor da estopilha) à cápsula; esta se dobra para den
tro, sob a ação daquela força, esmagando a mistura iniciadora contra a bigorna, fazendo com 
que a mistura sensível da estopilha venha a explodir. A explosão passa através da bigorna, 
pelo evento, para a mistura de ignição propriamente dita. A chama originária desta mistura 
passa através do evento para o tampão de fechamento do iniciador do sistema de percussão 
elétrica e à carga do iniciador no corpo, inflamando-o. O papel de revestimento e o! diafragma 
de mata-borrão queimam-se e as chamas resultantes da queima da carga da estopilha atravessam 
os eventos radiais e atinge a extremidade do corpo, inflamando a carga de projeção contida no 
estojo.

-  No funcionamento por eletricidade, uma corrente elétrica, oriunda de um 
sistema eletro-mecâncico da arma, passa através do mergulhador, através do cálice de ignição e 
através da ponte de resistência elétrica à cabeça da estopilha. Quando a corrente elétrica passa 
da resistência, produz-se o calor que acende a mistura de ignição.

(3) Estopilhas elétricas usadas nas munições encartuchadas -  Há dois tipos 
básicos: estopilhas elétricas consumíveis, usadas com estojos combustíveis, e estopilhas elétri
cas usadas com estojos metálicos.

(a) -  As estopilhas elétricas consumíveis são fabricadas de materiais comple
tamente combustíveis. Os vários sub-conjuntos da estopilha são presos ao culote do estojo por 
meio de adesivos. O conjunto iniciador é fixado no recesso do culote, do estojo enqunato um 
tubo, prendendo o conjunto iniciador, é preso na superfície interior do culote. O pino de con
tato mergulhador usado para este tipo de munição é fixo (engastado). Quando o tiro é carrega
do, o pino penetra no conjunto iniciador e estabelece contato com uma luva interna e uma cáp
sula externa. Quando a arma é disparada, uma diferença de potencial é aplicada nos bornes do 
mecanismo, fazendo com que uma corrente flua da luva interna para a cápsula externa. O calor 
gerado por esta ação inflama a carga de ignição. A chama da carga de ignição inflama a pólvora 
negra do conjunto iniciador. A chama resultante inflama a carga de projeção.

(b) -  Estopilhas elétricas em estojos metálicos consistem de três principais 
componentes: o corpo, a cabeça e o elemento iniciador elétrico. O corpo é um tubo de aço per
furado, forrado com papel que contém uma carga de ignição de pólvora negra. A cabeça feita de 
metal é o elemento que suporta a estopilha; nesta estão montados o corpo e o elemento de igni
ção. Ele é rosqueado no orifício próprio do culote do estojo. O elemento de ignição contém 
uma mistura condutora de ignição ou uma ponte de fio eletrizado, embebido numa mistura de 
ignição. Quando o pino de contato da arma atinge o elemento de ignição, uma corrente percor
re a mistura condutora de ignição ou ponte de fio eletrizado. O calor resultante acende a mistu
ra de ignição, e a chama é transmitida à polvora negra no corpo. Esta é acesa e suas chamas pas
sam pelas perfurações do corpo para a carga de projeção.

(4) -  Estopilha de percussão para armas de munição desencartuchada. Este 
tipo de estopilha, que se coloca no mecanismo de disparo ao mesmo tempo que a granada e a 
carga de projeção são canegadas na câmara da arma, difere da grande maioria das estopilhas uti
lizadas em artilharia, pois contém uma pequena quantidade de pólvora negra para inflamar a 
escorva da carga base. A estopilha consiste essencialmente de um corpo inteiriço relativamente 
pequeno, com um conjunto de percussão prensado sobre a extremidade da cabeça do corpo, um 
dispositivo de válvula (para gás) para evitar pressão de retorno e uma pequena carga de pólvora
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negra. A estopilha funciona da seguinte forma: o percussor do mecanismo de disparo da arma 
desfere um vivo golpe na cápsula de percussão; esta se dobra para dentro, esmaga mistura da 
estopilha entre a cápsula e a bigorna, fazendo com que a carga da mistura, que é sensível, venha 
a explodir. O choque oriundo da mistura da estopilha atravessa a válvula para acender a pólvora 
negra da carga da estopilha. A queima desta faz com que a chama passe através dos eventos da 
culatra para a câmara onde as chamas acendem o saquitel da carga de pólvora negra que está 
costurado na extremidade da carga principal de projeção. As chamas oriundas da carga de 
ignição acendem a carga de projeção. A pressão produzida pela queima dos gases atua sobre a 
válvula de gás a fim de evitar o seu retorno.

(5) -  Estopilhas elétricas de percussão para uso em armas de munição desen
cartuchada.

(a) Este tipo de estopilha é projetado de maneira tal que pode ser acionado 
por percussão ou eletricamente. É constituída de um mergulhador, uma cápsula contendo uma 
composição sensível, uma cápsula iniciadora carregada com uma carga de ignição, contendo 
uma resistência elétrica envolvida por algodão-pólvora (nitrocelulose). e uma cápsula contendo 
uma carga iniciadora de pólvora negra. Estes elementos estão montados numa cápsula cilín
drica (estojo do iniciador).

(b) -  No sistema de funcionamento por percussão, o percussor da arma 
atinge a parte anterior do mergulhador. A ponta deste, por sua vez, fere a cápsula da estopilha, 
pressionando, a composição iniciadora contra a cápsula, causando a explosão desta composição 
extremamente sensível, que inflma a carga de projeção, a qual por sua vez, inflama a carga da 
estopilha. As chamas da estopilha escapam através de ranhuras da parte inferior da cápsula e 
inflamam a carga de projeção.

(c) -  No sistema de funcionamento elétrico, uma corrente produzida pelo 
mecanismo elétrico de percussão da arma flui através do mergulhador e dos componentes de 
metal da cápsula iniciadora (que se encontra isolada do restante do conjunto), indo da resis
tência para o estojo. A corrente na resistência produz calor, inflamando a nitrocelulose e a car
ga de ignição. A chama oriunda da carga de ignição acende a carga iniciadora. Chamas oriundas 
da estopilha escapam através de ranhuras inferior da cápsula e acendem a carga de projeção.

(6) -  Estopilha elétrica para uso em armamento de munição desencartucha
da. Este tipo de iniciador é projetado para ser disparado exclusivamente por meio de dispositi
vo elétrico. A estopilha é constituída de um bujão, uma cápsula de iniciação (com uma carga de 
ignição contendo uma resistência embebida em nitrocelulose) e uma cápsula contendo uma car
ga iniciadora de pólvora negra. Estes componentes estão montaods num estojo cilíndrico. Uma 
corrente elétrica transmitida pelo mecanismo elétrico de disparo da arma, atua através do bujão 
e através de uma resistência elétrica, fluindo para o receptáculo. A corrente na resitência produz 
aquecimento, que acende a nitrocelulose e a carga iniciadora. Esta, ao acender, inflama a carga 
da estopilha, cujas chamas escapam através de ranhuras da parte inferior da cápsula e iniciam 
a queima da carga de projeção.

(d) -  Dados referentes a embalagem e transporte -  As estopilhas para muni
ção engastada são embaladas montadas nos estojos. Aquelas para munição desengastada carga 
única, são embaladas montados nos estojos. E as para munição desencartuchada e desengastada 
carga variável, são acondicionadas em embalagens de metal com capacidade para 16, 24, 38,41, 
48 ou 50 estopilhas. São também embaladas em 1 ou 2 por carga de projeção. As embalagens 
de metal são acondicionadas em caixas de madeira, contendo de 576 a 2.400 estopilhas e são 
transportadas separadamente.
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TABELA 1 - 1  : PINTURA E INSCRIÇÕES DA MUNIÇÃO NORTEAMERICANA

MUNIÇÃO FABRICAÇÃO ANTIGA FABRICAÇÃO RECENTE

ALTO EXPLOSIVA............ Verde-oliva c/ risco ama
relo

Verde oliva c/ risco amarelo

ALTO-EXPLOSIVO, ANTI- 
CARRO.................................

Verde-oliva c/ risco ama
relo

preto c/ risco amarelo

ALTO-EXPLOSIVA PLÁS
TICA (Acima de 40m m ). .

Verde-oliva c/ risco ama
relo

Verde-oliva c/ faixa preta e 
risco amarelo

FUMÍGENA (exceto fósforo 
branco ou fósforo branco 
plastificado)........................

Cinza c/ faixa e risco 
amarelo

Verde claro c/ risco 
Verde claro c/ risco preto

FUMÍGENA (fósforo branco 
ou fósforo branco plástico)

Cinza c/ faixa e risco 
amarelo

Verde claro c/ faixa amare
la e risco vermelho claro

ILUM INATIVA.................. Cinza c/ faixa e risco 
branco

Branco c/ risco preto

GRANADA ILUMINATIVA 
com CARGAS SEPARADAS

Cinza c/ faixa e risco 
branco

Verde-oliva c/ faixa e risco 
branco.

EXERCÍCIO c/ ou sem CAR
GA EXPLOSIVA...............

Azul ou Preto c/ risco 
branco

Azul c/ risco branco

EXERCÍCIO c/ ALTO-EX
PLOSIVO ............................

Azul ou Preto c/ risco 
branco

Azul c/  faixa amarela e risco 
branco

EXERCÍCIO c/ BAIXO-EX- 
PLO SIVO...........................

Azul ou Preto c/risco 
branco

Azul c/faixa marrom e risco 
branco

Q
u
f
M
I
C
A

AGENTE TÓXICO NÃO 
PERSISTENTE............

Cinza c/faixa e risco 
verde

Cinza c/faixa e risco verde
(uma faixa amarela p/carga 

de arrebentamento)

AGENTE IRRITANTE 
PERSISTENTE

Cinza c/duas faixas e 
risco vermelhos

Cinza c/duas faixas e risco ver
melhos (uma faixa amarela p/ 

carga de arrebentamento)

AGENTE IRRITANTE 
NÃO PERSISTENTE .

Cinza c/faixa e risco ver
melho

Cinza c/faixa e risco vermelhos 
(uma faixa amarela p/carga de 
arrebentamento)

AGENTES DAS SÉRIES
“G ” e “V” .....................

Cinza c/uma faixa verde 
p/“G” e duas p /“V”  e - 
risco verde

Cinza c/três faixas e risco verde 
(uma faixa amarela p/carga de 
arrebentamento)

PERFURANTE E PERFU- 
RANTE c/ FALSO-CORPO c/ 
ou sem CARGA.....................

Preto c/ risco branco Preto c/risco branco

PERFURANTE c/ALTO- 
EXPLOSIVO......................

Preto c/risco amarelo Preto c / risco amarelo

GRANADA ANTIPESSO- 
AL c/dardos.....................

Preto c/risco branco Verde-oliva c/faixa amarela, ris
co branco e diamantes brancos

PORTABALINS c/BALO- 
TES........................................

Preto c/risco branco Verde-oliva c/risco branco

PORTA-FLECHETAS . . . . Preto c/risco branco Verde-Oliva c/risco e diaman
tes brancos

MANEJO................................. Preto ou Azul c/risco 
branco

Bronze c/risco branco

(1) Granadas (Figuras 1-7,1-8 e 1-9)



TABELA 1-2: CÓDIGO DE CORES DA MUNIÇÃO BRASILEIRA

ELEMENTOS
COR 0

PINTURA DA GRA
NADA

INSCRIÇÕES E 
MARCA

S

Granadas explosivas VERDE-OLIVA AMARELAS

Granadas explosivas 
anticarro

VERDE-OLIVA AMARELAS

Granadas perfuran- 
tes e explosivas

VERDE-OLIvA AMARELAS

Granadas perfuran
te coifada

PRETA BRANCAS São granadas perfuran- 
tes sem explosivos

Granada perfurante PRETA BRANCAS Idem

Granadas químicas 
com agentes tóxicos

CINZA VERDES

Granadas ilumina- 
tivas

CINZA BRANCAS

Granadas químicas 
com agentes irritan
tes

CINZA VERMELHAS 
(vermelhas caimim)

Granadas fumígenas VERDE-CLARA PRETAS Exceto as de fósforo 
branco (WP e PWP)

Granadas fumígenas 
de fósforo branco

VERMELHA-CLARA PRETAS

Granadas incendiárias VERMELHA-CLARA PRETAS

Granadas de exerci
do

AZUL PRETAS

Granadas de manejo AMARELA 
(na ogiva)
PRETA
(no corpo e culote)

BRANCAS

Granadas-de-mão
defensivas

VERDE-OLIVA AMARELAS

Granadas-de-mão
ofensivas

ALUMIWIO PRETAS

Granadas-de-mão
lacrimogêneas

CINZA VERMELHAS 
(vermelha carmim)
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Fig 1-20. Esquema de inscrições e marcas na granada de fabricação brasileira



Indicativo Militar do estojo

Estabelecimento que fabricou o estojo, 

lote, sublot* e ano de fabricação 
do estojo

Indicativo de recalibramento

Fig. 1-21. Esquema de inscrições e marcas no estojo de fabricação brasileira
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Fig. 1-22. Esquema de inscrições e marcas em espoletas de fabricação brasileira.



Estabelecimento que carregou, 
lote, sublote e ano de carregamento

Natureza d3 pólvora

N.° da carga (se for o caso)

Material que o emprega (indicativo militar)

C « /
Natureza da pólvora

Lote, sublote e ano de fabricação

N.O d© carga (sc fo r  o  caso)

Material que o emprega (indicativo militar)

Cgl 
Obl 5 5 'MI 

BD - 30J 
3-1-59 

FR L 2-1-60

Estabelecimento que carregou, lote, sublote e ano de carregamento 

• Lote, sublote e ano de fabricação

Fig. 1-24. Esquema de inscrições em saquitel e em carga de projeção de fabricação brasileira.
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CAPÍTULO 2 
BOCAS-DE-FOGO PARA CANHÕES E OBUSES

ARTIGO I 

GENERALIDADES

2-1. ARMAMENTOS

Boca-de-fogo é a parte de um canhão ou obus que consiste do tubo de ar
tilharia e do mecanismo da culatra com o mecanismo de disparo, Em virtude de que o calibre 
das bocas de fogo varia de 37mm a 280mm e de que empregam uma grande variedade de muni
ções, elas podem ser consequentemente empregadas como arma antipessoal, anti-aérea, anti-car
ro, auto-propulsada e de campanha. Este capítulo se ocupa da munição para bocas-de-fogo de 
canhões e obuses de 37mm a 280mm e para subcalibres. A munição para morteiros é estudada 
no capítulo 4.

a. Bocas-de-fogo para Canhões -  De acordo como o ângulo de tiro são classi
ficadas com o de tiro direto e de tiro indireto.

(1) Armas de tiro direto -  Em virtude de suas bocas-de-fogo serem projeta
das para suportar elevadas pressões, estas armas empregam granadas de alta velocidade e de tra
jetória tensa. São empregadas preferencialmente em carros de combate, como armamento de ti
ro direto.

' —s  (2) Armas de tiro indireto -  São armas de longo alcance. Operam de modo
semelhante aos obuses, mas devido à velocidade da granada que empregam, têm um alcance su
perior àqueles. As bocas-de-fogo que funcionam pelo princípio de recuo, de carregamento me
cânico e tiro automático, são classificados como automáticas. São essencialmente de tiro direto, 
embora possam ser adptadas ao indireto.

b. Bocas-de fogo para obuses -  São armas de tiro indireto que empregam gra
nadas de velocidade média e ângulos relativamente grandes, acima de 45?, executando o “tiro 
vertical” .

c. Bocas-de-fogo subcalibre — São dispositivos usados co-axialmente a uma 
arma de maior calibre, com a finalidade de reduzir a usura do tubo desta última, diminuir o cus
to de munição e tornar possível tiros de menor alcance durante exercícios de tiro com a arma 
original. São classificados como subcalibre porque seu calibre é bem menor do que o das armas 
táticas com as quais são usados.
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2-2. MUNIÇÃO NORTE-AMERICANA

a. Identificação -  A munição descrita neste capítulo é identificada pela pin
tura e pelas inscrições, conforme indicado no capítulo 1, e pela nomenclatura padronizada usa
da nos títulos de parágrafos deste manual.

b. Tiro completo -  Consiste de todos os componentes necessários para que 
se realize um tiro. Dependendo do modo como estes componentes são montados classificam-se 
como engastados, desengastados (carga única e carga varíavel) e desencartuchados. Os tres pri
meiros tipos constituem munição encartuchada.

(1) Munição engastada -  O estojo é firmemente ajustado à granada e o tiro 
completo é carregado na arma como uma unidade.

(2) Desengastada carga varíavel -  O estojo é montado á granada de forma 
deslizante e o tiro completo, embora seja firmemente ajustado, é carregado na arma como uma 
unidade.

(3) Desengastada carga única -  O tiro consiste de um estojo, que leva um 
tampão e de uma granada. Embora o estojo e a granada não sejam solidários um ao outro, am
bos são carregados na arma única operação.

(4) Munição desencartuchada -  O tiro consiste de uma granada e de cargas 
de projeção contidas em saquitéis chamados suplementos. Em virtude do volume e do peso de 
tais tiros, a granada e os saquitéis de suplementos são carregados na arma independentemente 
um do outro.

c. Componentes principais -  Os componentes principais da munição de ar
tilharia são : granadas, estojos, cargas de projeção, estopilhas, espoletas e adaptadores. Informa
ções pormenorizadas sobre espoletas serão dadas no capítulo 5. Os outros componentes serão 
descritos abaixo:

(1) Granada -  Um projétil de artilharia é a parte do tiro que contém a carga 
útil e a conduz ao alvo. Em alguns tiros, as granadas são maciças. Outros são projetados com 
corpos ocos, carregados com explosivos ou com carga inerte, dependendo da finalidade do tiro. 
As granadas, à excessão das maciças e das porta-balins, contém espoletas. Dependendo do tipo 
da cavidade da espoleta, as granadas de alto-explosivo são classificadas como de cavidade nor
mal ou de cavidade profunda.

(a) Granada aito-explosiva de cavidade normal -  O termo “cavidade normal” 
se aplica à cavidade da espoleta localizada na extremidade anterior da granada destinada a rece
ber o reforçador usado com espoletas de ogiva e mecânica de tempo. O corpo da granada con
siste de um estojo oco e de aço e de uma ponta longa, de perfil ogival, com rosca para receber 
a espoleta. O contorno da espoleta é projetado para dar continuidade ao perfil da granada, man
tendo sua forma aerodinâmica.

(b) Granada alto-explosiva de cavidade profunda -  E idêntica à de cavidade 
normal, exceto no porta-espoleta que é mais profundo, o que tom a apropriada para uso com es
poletas de proximidade. A granada com cavidade profunda contém um porta-espoleta revestido 
internamente de alumínio (nos antigos modelo, papelão), o qual também serve como suporte 
para a carga de alto-explosivo (HE). Este revestimento não deve ser removido. Uma carga suple-
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155mm

Fig. 2-1. Tamanhos comparativos dos grãos propelentes.

mentar pode ser inserida na cavidade da espoleta para adaptar a granada para uso com espoleta 
de ogiva, mecânica e reforçador.(Esta caiga suplementar não é usada com espoletas de proximi
dade). Quando as granadas com cavidade profunda são ativadas com qualquer tipo autorizado 
de aspoleta, as dimensões e outros dados são os mesmos das granadas com cavidade normal. 
Granadas com cavidade profunda são transportadas seja sem espoleta (neste caso, levam um 
tampão), seja com ou sem carga suplementar, seja ainda com uma carga suplementar e uma es
poleta de tipo mecânico, montada na granada.

(2) Estojo -  Um estojo é usado para acondicionar a carga de projeção nas 
munições encartuchadas. O estojo possibilita a obturação da câmara e ao se expandii soba pres
são dos gases, impede a fuga destes pela culatra. Os estojos são feitos comumente de latão, de 
aço ou de material combustível (nitrocelulose feltrada) e podem ser contraídos de uma ou de 
múltiplas peças. Em tiros de munição engastada, carga única, o estojo é fechado na boca por um 
tampão para reter a carga de projeção e é independente da granada.

(3) Carga de projeção -  A carga de projeção consiste de quantidade variáveis 
de propelente sólido de base simples, dupla ou tríplice, em grãos mono ou multi-perfurados 
(Fig. 2.1). Dependendo do tipo de munição, a carga de projeção pode também incluir uma car
ga de ignição, normalmente sob a forma de uma quantidade relativamente pequena de pólvora 
negra. Para facilitar indicação das características do propelente, as palavras sem clarão 
(FLASHLESS), sem fumaça (SMOKELESS) ou sem clarão-sem fumaça (FLASHLESS - 
SMOKELESS) são estampadas sobre os tiros de canhões 76mm e 90mm e/ou sobre suas embala
gens . O propelente 3em clarão (FLASHLESS) não produz clarão por mais de 5% do tempo nor
mal em condições médias, de armas com usura média. O propalente sem fumaça (SMOKELESS) 
produz menos da metade da quantidade de fumaça emitida pela munição sem esta característi
ca. O metodo de embalagem do propelente depende do tipo de tiro, conforme seja ele engasta
do, carga única ou varíavel ou desencartuchado.
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(a) o propelente para munição engastada é embalado a granel ou em saquitel 
de pano, dentro do estojo.

(b) As cargas de projeção para munição Idesengastada carga variável são geral
mente acondicionadas em saquitéis de pano dentro do estojo. Cada saquitel contendo propelen
te é chamado suplemento e é usado para a ajustagem do tiro, de acordo com o alcance desejado. 
As inscrições de identificação são localizadas nos saquitéis, no culote do estojo na embalagem.

(c) O propolente para a munição desengastada carga única é embalado a gra - 
nel ou num saquitel único, encerrado no estojo e fechado por um tampão a fim de retei o pro
pelente. A carga de projeção é identificada pelas inscrições no culote do estojo, na embalagem 
de fibra ou no cunhete.

(d) Na munição desencartuchada, os grãos de propelente são embalados em 
saquitéis de pano que dispensam o uso de estojo. Com este tipo de carga de projeção, a quanti
dade de saquitéis pode ser variada em função do alcance desejado, de acordo com a tabela de ti
ro. O tiro de carga máxima é obtido com o emprego de todos os suplementos. Para cargas me
nores, um número apropriado de saquitéis suplementares é removido. Este tipo de carga de pro
jeção é identificado pelas inscrições nos saquitéis suplementares, pela cor do saquitel que con
tém a carga ou, ainda, pela etiqueta da carga de projeção amarrada a uma das cintas que man
tém juntos os suplementos.

NOTA -  A etiqueta de dados deve ser removida antes da colocação da munição na arma.

(4) Estopilha -  Uma estopilha é usada na carga de projeção de um encade- 
amento explosivo para se obter a chama que queima o propelente. As estopilhas de artilharia 
consistem essencialmente de uma pequena quantidade de explosivo sensível, além de uma car
ga de pólvora negra. Nas munições engastadas e desengastadas, a estopilha é montada no culote 
do estojo, durante a fabricação. Em munição desencartuchada a estopilha é inserida na culatra, 
no momento de uso. \ s  estopilhas de artilharia são classificadas como: de percussão, de percus- 
são-elétricas (montadas no estojo) ou elétricas e de percussão (usadas em munição desencartu
chada). As estopilhas podem ser inflamadas por percussão ou por corrente elétrica.

(a) Por percussão -  O mecanismo de disparo do armamento ao acionar o 
percussor no bloco da culatra, fere o mergulhador da estopilha, inflamando sua carga iniciado- 
ra.

(b) Por corrente elétrica -  A corrente originada de um mecanismo elétrico 
de disparo inflama a mistura da estopilha por meio de calor.

(5) Adaptador -  Alojamentos na ogiva das granadas destinam-se ao rosque- 
amento de espoletas de ogiva (com ou sem reforçador). Devido à padronização destas roscas, 
diversos tipos de espoletas são intercambiáveis. Entretanto algumas granadas de fabricação mais 
antiga são feitas com receptador de maior diâmetro que não se adaptam aos padrões atuais. 
Para que estas granadas possam receber espoletas de rosca padronizada, um bucha de metal cha
mada “adaptador” é colocada na ogiva da granada. Este recurso reduz o diâmetro do receptor, 
adequando-o ao uso de espoleta de rosca padronizada. Alguns tipos de granadas químicas utili
zam adaptador na ogiva para encaixe da carga de arrebentamento.

d. Classificação -  Dependendo da carga e da finalidade do tiro, a munição 
de artilharia é classificada do seguinte modo:

NOTA -  A letra T, seguida da classificação abreviada da granada, indica a presença de um tra- 
çante.



(1) Antipessoal (APERS) -  Este tipo de tiro contém uma carga útil de pe
quenos dardos de aço estabilizados por aletas é dotado de espoleta de tempo mecânicas (MT), 
a qual pode ser regulada para ação de boca ou de alcance, no emprego contra pessoal ou mate
rial leve.

(2) Porta-balins -  Esta granada consiste de um corpo cilíndrico fixado a 
um pesado culote de aço. Seu corpo é carregado com fragementos de metal e é projetado para 
suportar as forças radiais no interior do tubo da arma. Imediatamente após a saida da granada 
da boca da arma, a pressão do ar sobre o disco de fechamento e a força centrífuga agem sobre 
as ranhuras longitudinais fazendo com que estas se abram, dispersando o conteúdo. A muni
ção porta-balins é para uso antipessoal, em tiro de pequeno alcance.

(3) Alto-explosivo -  AE (HE) -  A granada AE (HE) é feita de aço e sua car
ga consiste de um explosivo de alto poder de arrebentamento. É empregada conta alvos huma
nos e material bélico e produz arrebentamento e fragmentação. Possue cavidade porta-espo- 
letas normal ou profunda. Pode sendotada de espoleta de duplo efeito, de percussão ou de pro
ximidade, dependendo da ação desejada.

(4) Alto-explosiva plástica -  AEP (HEP) — A descrição e o funcionamento 
desta munição são sigilosas.

(5) Alto-explosiva anticarro — AEAC (HEAT) — Contém uma carga oca de 
alto-explosivo e é usada contra alvos blindados. É acionada com espoletas de ogiva (PI), de 
culote (BD) ou espoleta de ogiva com detonação pelo culote (PIBD). O efeito de uma grana
da AEAC depende do tipo e do formato da carga alto-explosiva, da distância, da rotação (se 
for o caso) e das características da espoleta empregada. Quando a granada é detonada, o cone 
metálico é esmagado, criando uma onda de choque de alta velocidade e um jato de partículas 
metálicas no alvo.

(6) Perfurante (AP) -  A granada perfurante é feita de liga de aço de alto teor 
de carbono, tratado termicamente. A cabeça é endurecida para penetrar blindagens. O corpo é 
projetado para suportar as tensões decorrentes do impacto e os desvios da granada em ângulos 
oblíquos, visando a evitar ricochete. As granadas HVAP, APC E APDS são variações da perfu
rante básica.

(a) Granada perfurante de super-velocidade (HVAP) - é usada com a mesma 
finalidade da perfurante, porém é mais leve e provida de um núcleo perfurante de carbureto de 
tungstênio.

(b) A granada perfurante-coifada (APC) é uma variação da perfurante con
tendo uma falsa-ogiva ajustada à sua ogiva original.

(c) A granada perfurante com falso-corpo (APDS) é semelhante à perfurante, 
porém possui um núcleo de material de alta densidade. O calibre do corpo da granada é menor 
e a verdadeira granada se aloja no falso-corpo, que lhe restitui o calibre originalmente desejado. 
O falso-corpo é descartado assim que a granada deixa a boca da arma.

(7) Química — Os dois tipos principais de granada química são de arreben- 
tamento e de ejeção pelo culote.

(a) De arrebentamento -  A granada química de arrebentamento é semelhan
te à de alto-explosiva, exceto no que diz respeito à carga. Uma carga explosiva, chamada “car
ga de rutura” , localizada no centro da granada, rompe sua embalagem no momento em que a
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espoleta entra em ação e ajuda a dispersai a carga. Granadas fumígena (fósforo branco -  WP) e 
de gás (H -  mostarda; HD -  mostarda destilada; CG -  fosfogênio) são providas de carga de ru- 
tura. A granada fumígena é usada para mascaramento e para efeito incendiário. A granada quí
mica é causadora de baixas.

(b) De ejeção pelo culote — Esta granada é provida de espoleta mecânica de 
tempo e é projetada para explodir no ar. Uma carga de expulsão de pólvora negra, acesa pela es
poleta mecânica de tempo, obriga o culote da granada a se abrir e expulsa o conjunto de balins, 
que contém uma fumaça colorida ou outra carga. A fumaça destina-se a assinalar o alvo. A gra
nada de ejeção pelo culote é também utilizada para lançamento de panfletos de propaganda.

(8) Iluminativa -  Semelhante quanto ao funcionamento, à química de eje
ção pelo culote. Contém um sistema de pára-quedas e um recipiente contendo a mistura ilumi
nativa, as quais são ejetados durante a trajetória por uma carga de expulsão. Este tipo de grana
da é usado para iluminação noturna e durante períodos de visibilidade precária.

(9) Granada de exercício (TP) -  Esta granada simula a de guerra, tendo as 
mesmas dimensões, peso e centro de gravidade desta. Pode conter uma carga de sinalização e 
uma espoleta. É usada para treinamento de tiro.

(10) Munição de manejo -  A munição de manejo simula a real, tendo as 
mesmas dimensões, peso e centro de gravidade daquela. Sendo todavia completamente inerte, 
destina-se ao treino de carregamento da arma.

ADVERTÊNCIA -  O uso de munição real para treinamento, em substituição à de manejo, é ex
tremamente perigoso e não é permitido em nenhuma circustância.

2-3. PRECAUÇÕES
a. As precauções gerais no manuseio e armazenamento de munição estão re

lacionadas no capítulo 1. Certas munições requerem precauções especiais, que se encontram es
pecificadas na parte descritiva das mesmas.

b. A segunte ADVERTÊNCIA é aplicável a todo tipo de munição descrita 
neste capítulo e que possa ser utilizada com espoleta de proximidade.

ADVERTÊNCIA -  Tiros falhados, montados com espoletas de proximidade, requerem sempre 
cuidados no manuseio, mas podem ser transportados com um mínimo de perigo 40 horas após 
o disparo. Se for absolutamente impossível observar este período de tempo, esperar o máximo 
possível, aguardando entretanto nunca menos de 30 minutos. Em nenhuma circunstância se 
deve aproximar de uma granada falhada em tempo menor do que 30 minutos após o tiro. Em 
qualquer momento em que a granada falhada estiver sendo manuseada, dentro do tempo pre
visto de 30 minutos a 40 horas, manuseá-la com extrema precaução.

c. A segunte p recaução  é ap licada a  q ualquer das m unições descritas neste
manual;

PRECAUÇÃO -  Não utilizar tiros ou granadas que tenham sido extraídas da arma por meio de 
soquetes. As dificuldades durante a extração podem ter criado alguma condição anormal na 
munição e assim a espoleta pode ter sido danificada durante este processo.



ARTIGO II
MUNIÇÃO PARA O CANHÃO AUTOMÁTICO 37mm M1A2

2-4. GENERALIDADES
a. Arma -  O canhão automático 37mm M1A2 é uma arma de tiro rápido, 

montada em viatura motorizada. Pode ser empregado contra alvos terrestres, mas foi projeta
do primordialmente para o tiro antiaéreo

b. Munição

(1) Identificação -  A munição para esta arma é fornecida sob a forma de 
tiros completos engastados, diferindo da munição de outros tipos de canhão de 37mm por uma 
ranhura em torno da parte lateral do estojo, destinada a facilitar a extração.

(2) Tipos de granadas -  Dependendo da carga, a munição para este canhão 
pode ser classificada em alto-explosiva com traçante (HE-T), perfurante-coifada com traçante 
(APC-T), de exerc íc io  com  traçan te  (TP-T) e inerte .

(3) Estojos -  O estojo de aço M17B1 e o estojo de latão M17 são usados 
nesta munição. Os dois modelos são semelhantes, sendo que, o estojo de aço possui um culote 
mais fino e um alojamento de estofpilha e pesa aproximadamente 0,10 libras menos do que o es
tojo de latão.

(4) Cargas de projeção — Dependendo do tipo, estas munições contém de 
0,28 a 0,38 libras de pólvora de base simples ou de base dupla M2 ou M5.

(5) Estopilhas -  São usadas com esta munição estopilhas de percussão 
M38A1, M38B2 (alternativa), M23A1 e M23A2.

(6) Embalagem e transporte -  As munições para o canhão automático 37mm 
M1A2 são embaladas à razão de uma granada por porta-tiros de fibra, em cunhetes metálicos ou 
de madeira.

(7) Funcionamento — No que diz respeito à espoleta, todos os tiros de 
37mm funcionam de modo semelhante. Acionado o percussor atinge a estopilha provocando a 
queima da mistura de pólvora negra e da carga de projeção. A pressão dos gases, criada pela 
queima da carga propelente, impulsiona a granada. A cinta de forçamento da granada se engraza 
no raiamento do tubo e lhe imprime movimento de rotação, destinado a estabilizar sua trajetó
ria a partir do momento em que ela deixa a boca da arma.

2 -5 . TIRO 37mm M54A1 ALTO-EXPLOSIVO COM TRAÇANTE, AUTODESTRUTlVEL

a. Generalidades -  O tiro alto-explosivo 37mm M54A1 (Fig 2-2) é de uso antiaéreo.

b. Descrição -  Este tiro é composto de um estojo M17 ou M17B1, engastado 
em um sulco da granada. A granada possui paredes delgadas, uma carga de arrebentamento de 
tetril ou de composição “A”, uma espoleta de ogiva instantânea e um conjunto traçante com 
dispoitivo de auto-destruição. O conjunto traçante contém uma escorva prensada à cavidade do 
culote da granada.
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Fig 2-2. T iro de 37mm M54A1 alto-explosivo com traçante, autodestrutível

c. Funcionamento -  Quando o tiro é disparado, a chama do propelente acen
de a estopilha no conjunto do traçante, que queima com chama visível cerca de 8 segundos.
Quase no fim da queima do traçante, uma carga iniciadora do retardo é acessa. A carga da esto
pilha pode ser detonada por sua própria ignição, ou por ação da espoleta, dependendo do que 
venha primeiro.

d. Dados tabulares.

(1) Características.

Tiro completo, com espoleta:
Peso (kg).........................................................................................................1,20
Comprimento (cm ).....................................................................................32,54

(2) Dados balísticos.

Velocidade inicial (pés/seg )..................................................................... 2.600

Alcance máximo horizontal (em virtude do dispositivo
de auto-destruição)
(jardas)......................................................................................................... 3.500

(3) Componentes.

E s to jo .....................................................................M17B1 (aço) M17 (latão)
Estopilha........................................................................... M38 A l ou M31 B2
Carga de projeção............................................................ Ml ou M2 (0,17 kg)
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2-6. TIRO 37mm M54 MV2, 600 -  ALTO EXPLOSIVO-TRAÇANTE AUTO DESTRUTIVEL

Este tiro é semelhante ao 37mm M54A1 (Par 2-5 acima), diferindo dele apenas na estopilha 
e no traçante.

2-7. TIRO 37mm M54A1 PERFURANTE COIFADO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (fig 2-3) é empregado contra blindagem leve e al
vos semelhantes.

b. Descrição -  É constituído de um estojo M17 fixado à granada por um 
engaste em toda sua volta. Uma ogiva ponteaguda de aço destina-se a perfurar blindagens. Não 
há falsa-ogiva e o corpo tem forma afilada. Uma pequena cavidade no culote da granada retém 
uma carga traçante vermelha.

NOTA -  Este tiro é também fornecido com estojo de aço para treinamento.

c Funcionamento — Quando o tiro é disparado, a carga iniciadora queima a 
carga propelente que, por sua vez, acende o traçante, que dura aproximadamente 3 segundos. 
No impacto, a coifa se deforma, diminuindo a possibilidadade de ricochete e possibilitando ao 
corpo da granada perfurar a blindagem. A penetração na blindagem depende da composição do 
corpo da granada (que é de aço endurecido) e de sua força de impacto.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo, com espoleta:
Peso(Kg)........................................................................................................ 1,43
Comprimento (cm )......................................................  ....................... 32,71
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(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................615
Alcance máximo (m )..............................................................................5.187

(3) Componentes.
E s to jo .............................................................................................M l7 (latão)

M17B1 (aço)
Estopilha..........................................................................................M38A1 ou

M38B2
Carga de projeção (0,14 K h)..........................................................Ml ou M2

2-8. TIRO 37mm (APC-T) M59 MV2050

O tiro APC-T M59 é semelhante ao 37 mm M59A1 (Par 2-7), exceto na esto
pilha e em certos pormenores da granada. Este tiro emprega estopilha de percussão M23A1 em 
lugar de M38A1. A coifa, destinada a perfurar blindagem, é soldada (e não embutida) sobre a 
ogiva da granada que é engastada ao estojo em toda a sua volta (estojo M59A1).

2-9. TIRO 37mm DE EXERCÍCIO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  O tiro de exercício M55A1 (Fig 2-4) é usado para treina
mento e instrução de conduta do tiro e tem características balísticas semelhantes ao HE (alto- 
explosiva) M54A1 (Par 2-5).

b. Descrição -  É constituído de um estojo M17 ou M17B1, uma estopilha re
al e uma carga de projeção. A granada é semelhante externamente à M54A1, mas não possui 
carga de arrebentamento e é provida de uma espoleta inerte, que simula uma espoleta de percus
são. O dispositivo traçante de auto-destruição da granada é substituído por uma composição 
iniciadora e um traçante vermelho, usado exclusivamente para indicar a trajetória da granada.

NOTA -  Tiros montados em estojos de aço se destinam apenas a treino no solo.

c. Funcionamento -  Balisticamente, este tipo assemelha-se ao HE M54A1 
(Pai' 2-5), exceto em que não contém carga de arrebentamento, sua espoleta é inerte, não pos
suindo explosivo. O traçante queima durante 8 segundos, aproximadamente.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo, com espoleta:
Peso (Kg)........................................................................................................1,20
Comprimento (cm ).................................................................................32,54

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................... 806
Alcance máximo (m ).............................................................................. 8.272

(3) Componentes.
E s to jo .............................................................................................Ml 7 (latão)

M17B1 (aço)
Estopilha..........................................................................................M38A1 ou

M38B2
Carga de projeção (0,17 k g ) .......................................................... Ml ou M2



2-10. TIRO 37mm M21 DE MANEJO

a. Generalidades -  Este tipo é completamente inerte (Fig 2-5), e simula o re
al HE M54 (Par 2-6) e é usado para treinamento de manuseio e carregamento.

b. Descrição -  O tiro de manejo consiste de um estojo de aço M17B1 mon
tado com uma granada vazia modificada e uma espoleta inerte. A granada e o estojo são presos 
por uma barra de retenção de aço com uma extremidade presa na cavidade do traçante e a outra 
no culote da granada. Esta é rosqueada, por sistema de tampão, no culote de estojo e toma o lu
gar da estopilha. Este tampão forma uma montagem deslizante no orifício da estopilha. Um 
disco de cobre é montado no alojamento da estopilha sobre o fixador da barra de aço, para evi
tar danos no percussor, nos disparos simulados.

c. Dados tabulares.
Tiro completo com espoleta:
Peso (Kg)...................................................................................................... 1,20
Comprimento (cm )................................................................................. 32.54

ARTIGO Dl

MUNIÇÃO PARA OS CANHÕES 37mm SUBCALIBRE M12, M13, M14, M15, M1916

2-11. GENERALIDADES

a. Arma — Subcalibre é um dispositivo de treinamento usado na arma de 
maior calibre, objetivando reduzir sua usura, diminuir despesas de munição e usar campo de tiro 
reduzido. O subcalibre é montado no interior do tubo da arma ou na sua parte superior. Pode 
ser usado ampla gama de armas de calibre desde 75mm até 8 polegadas. Os subcalibres internos, 
M12, M15, M14, e M13, são usados respectivamente em obuses de 75mm, em canhões de 
75mm, canhões de 76mm e de 90mm e em obuses de 105mm. O subcalibre externo ao tubo é 
usado com canhões e obuses de 155mm e obuses de 8 polegadas. Ver tabela 2-1.

Fig. 2-4. Tiro 37mm TP-T M55A1 de exercício com traçante.
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TABELA 2-1 -  Munição para subcalibre

ARMA SUBCALIBRE MUNIÇÃO SUBCALIBRE

Bc Fo 75mm M1A1 (Ob Lv 
75mm C/15,98 M116 AR)

Seal 37mm M12 Tir 37mm M63 Mod TP 
p/ Armt Seal de 37mm

Bc Fo 76mm M1A2 
Bc Fo90mm Ml e M1A1

Seal 37mm M15 
Seal 37mm M14

Tir 37mm M63 Mod TP p/ 
Armt. Seal de 37mm

BcFo 105mm M2A1, M2A2, 
M4 eM 4A l (350 62), de 
obuses 105mm

Seal 37mm M13 Tir 37mm M63 Mod TP c/ Etj de 
aço, p/Armt Seal de 37mm

Bc Fo 155mm M2, de ca
nhões 155mm

Seal 37mm M1916 Tir 37mm M63 Mod TP para 
Armamento Subcalibre de 37mmBc Fo 155mm M l, de obu

ses 155mm

Bc Fo 8” M2, de obuses 
de 8”

b. Munição — Há um tiro autorizado, de munição de exercício (TP), para 
subcalibre 37mm, identificado por inscrições na granada e no culote do estojo.

2-12. TIRO 37mm DE EXERCÍCIO M63

a. Generalidades -  A munição em epígrafe (Fig 2-6) é usada para treinamen
to e exercício de tiro.

b. Descrição -  Consiste de uma granada de aço (provida de uma espoleta de 
culote, de exercício) engastada a um estojo também de aço. A granada é carregada com pólvora 
negra prensada.

c. Funcionamento -  Acionado o percussor fere a estopilha, que acende o 
propelente. Este fornece a energia necessária para impelir a granada através do tubo. A cinta de 
forçamento, situada no culote da granada, engasta-se no raiamento do tubo entrando em rota
ção e estabilizando a granada em sua trajetória. No impacto, a ação da espoleta detonadora do 
culote acende a carga de pólvora negra, simulando a detonação de um tiro real.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo, com espoleta
Peso (Kg).................................
Comprimento (cm )...............

(2) Dados balísticos.

Velocidade inicial (m /seg)........................................................................330
Alcance máximo (m ).................................................................................4532

.0 ,90
22,81
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Fig. 2-5. Tiro 37mm M21, de manejo.

(3) Componentes.

E s to jo ........................................................................ MK1A2 ou MK1A2B1
Estopilha................................................................................................ M23A2
Carga de projeção (0 ,25K g)..........................................................................M2

c. Dados sobre embalagem -  Cada tiro é acondicionado num porta-tiro. Os 
portas-tiros são reunidos em cunhetes.

ARTIGO IV

MUNIÇÃO PARA CANHÃO 75mm M3

2 - 1 3  GENERALIDADES

a. Arma -  O canhão 75mm M3 é montado em carro de combate e é de tiro 
tenso. A caixa da culatra abre-se automaticamente quando um tiro é carregado na arma.

b. Munição

(1) Identificação -  É engastada em estojos de latão ou de aço.

(2) Tipos de granada -  De acordo com a granada, a munição pode ser perfu- 
rante com traçante (A P-T), perfurante-coifada com traçante (APC-T), alto-explosiva (HE), fu- 
mígena fósforo branco (WP), de salva e de manejo.

(3) Estojos -  O estojo M18 (de latão ) é usado nesta munição (exceto na de 
salva). O estojo de aço tem um culote mais delgado e uma base para estopilha e pesa aproxi
madamente 0,10 Kg menos do que o estojo de latão. O estojo M9A1 ou suas alternativas M18 e 
M18B1 é usado com tiros de salva.

NOTA -  Pode ocorrer dificuldade de extração quando se usa munições de salva com estojo de 
alumínio.
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Fig. 2-6. Tiro 37mm M63 (subcalibre), TP de exercício.

(4) Cargas de projeção -  Podem ser M l, M2 ou M l7. A carga de projeção é 
acondicionada a granel no estojo.

(5) Estopilhas -  De percussão M31B2. usada no tiro de super-carga de alto- 
explosivo; de percussão M22A3 no tiro de alto-explosivo (HE) e no tiro de carga reduzida; de 
percussão M31A2 nos perfurantes; e de percussão M1A2 ou M1B1A2 nos de salva.

(6) Espoletas -  São usadas as de percussão, de tempo e percussão e de deto
nação no culote.

2-14. TIRO 75mm M48 ALTO-EXPLOSIVO CARGA NORMAL

a. Generalidades -  O tiro alto-explosivo M48 é usado basicamente para efei
tos de fragmentação, de sopro e de destruição.

b. Descrição -  (Fig 2-7) consiste de uma granada de aço foijado, de paredes 
relativamente delgadas, com uma carga de arrebentamento de 0,67 Kg de TNT. A granada é 
embutida no estojo M18 ou M18B1;A carga de projeção consiste de 0,52 Kg de propelente Ml 
alojado livremente no estojo. A estopilha M22A3 é fixada, por pressão, no culote do estojo.

c. Funcionamento -  Percutida a estopilha, acende-se sua carga de pólvora ne
gra. As chamas ativam a carga de projeção que, transformada em gases, impele a granada através 
da alma do tubo. A cinta de forçamento se engraza no raiamento da alma, transmitindo rotação 
à granada a medida que ela vai deixando o tubo. Esta rotação estabiliza a trajetória da granada. 
No momento em que a espoleta é acionada, a carga de arrebentamento da granada é detonada 
no alvo ou sobre ele, resultando em sopro e fragmentação.

d. D ados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo com espoleta
Peso (Kg)..............................
Comprimento (cm )............

8,43 
. 68
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(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m/seg) 
Alcance máximo (m ). . .

, . 450 
10.315

(3) Componentes.
E s to jo .................................................................................... M 18ouM 18Bl
Estopilha................................................................................................ M22A3
Carga de projeção (0,52 k g ) ........................................................................Ml

e. Dados sobre embalagem — Cada tiro em um porta-tiro de fibra ou de me
tal; vários porta-tiros por cunhete.

2-15. TIRO 75mm M48 ALTO-EXPLOSIVO CARGA REDUZIDA

É o mesmo do parágrafo 2-14, exceto que o estojo contém uma carga redu
zida de propelente (0,27 Kg). Tiros com esta carga reduzida pesam aproximadamente 8,18 kg e 
têm uma velocidade inicial de 285 m/seg. O alcance máximo é de 6307m. A descrição e os da
dos do parágrafo 2-14 se aplicam’também a este tiro.

i
I
H"

*■
è -

W E L C  M

Vn o r m a l ,

-  26.63 MAX -

Fig. 2-7. Tiro 75mm alto-explosivo carga normal M48.

2-16. TIRO 75mm M48 ALTO-EXPLOSIVO SUPERCARGA

Difere do descnto no parágrafo 2-14 por possuir uma supercarga de 0,87 Kg 
de propelenie M ie  usa estopilha M 31 B2. Por causa desta supercarga, a granada é mais pesada 
(8,77 kg). Sua velocidade inicial é de 585 m/seg e o alcance máximo de aproximadamente 
12.796 m. Em todos os outros aspectos a descrição e os dados do parágrafo 2-13 se lhe aplicam.

2-17 . TIRO 75mm M 6 1 A1  PERFURANTE COIFADO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  O tiro APC-T M 6 1 A 1  (Fig 2-8) é usado contra alvos ter
restres, principalmente material blindado.
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b. Descrição -  A granada consiste de três partes: um corpo de aço, que con
tém uma pequena carga de explosivo D; uma coifa perfurante de aço; uma falsa-ogiva de alumí
nio ou aço leve, grampeada em volta completa. O culote tem rosca para acomodar uma espoleta 
detonadora de culote. Esta espoleta funciona como dispositivo de retardo, para permitir uma 
oportunidade de penetração antes da detonação. A base da espoleta sobressai mais ou menos 
1,9 cm na extremidade posterior da granada. Esta porção da espoleta contém uma composição 
vermelha de traçante que opera independentemente do mecanismo da espoleta.

c. Funcionamento -  A carga de projeção funciona do mesmo modo já descri
to no parágrafo 2-14. O traçante no culote da granada é aceso pela carga de projeção no interior 
da arma. Isto produz um traço vermelho visível durante uns 3 segundos (1645 m), o que ajuda a 
acompanhar a trajetória da granada. Esta penetra no alvo exclusivamente por energia Cinética. A 
espoleta de tempo detona a carga explosiva D depois de penetrar no alvo. Esta ação resulta em 
fragmentação e em efeito de sopro no interior do alvo.

Fig  2-8. TIRO 75m m  M61A1 perfurante coifado com  traçante

d. Dados tabulares.

(1) Características:
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)................................................ ....................................................... 8,96
Comprimento (cm ).................................................................................66,78

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)...........................................................................600
Alcance máximo (c/alça 79 mil metros................................................3.885
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(3) Componentes:
E s to jo ........................ ....................................................................M18B1,M18
Estopilha....................................................................................................M31B2
Carga de projeção (0,90 k g ) .......................................................................... Ml

e. Dados sobre embalagem -  Cada tiro num porta-tiro de metal ou de fibra; 
vários porta-tiros por cunhete de madeira.

2-18 TIRO 75mm M61 PERFURANTE COIFADA COM TRAÇANTE

É semelhante ao M61A1 do parágrafo 2-17, exceto na maneira de grampear a 
falsa-ogiva à coifa perfurante da granada.

2-19. TIRO 75mm M338 PERFURANTE COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-9) é para uso exclusivo contra alvos 
teirestres, especialmente blindados.

b. Descrição -  O corpo da granada, um monobloco de aço endureçido, tem
ogiva achatada. Uma falsa-ogiva de alumínio ou de aço é prensada ou soldada à extremidade an
terior do corpo da granada. O culote da granada tem rosca para receber o traçante M52B1, que 
contém um composição iniciadora e um material traçante vermelho. O culote do traçante é 
protegido por um selo antiumidade. A granada é ajustada ao estojo (da série M l8) por embuti- 
mento fixo. Uma composição de 0,95 Kg de propelente M17 é carregada livremente no estojo. 
Uma estopilha de percussão M31A2 é ajustada por pressão ao culote do estojo.

c. Funcionamento -  Este tiro funciona do mesmo modo que o M61A1 (Par 
2-17), exceto por não possuir carga explosiva nem espoleta e permitir uma penetração maior 
no alvo.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg).........................................................................................................8,22
Comprimento (cm )....................................................................................60,12

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m/seg) . .........................................................................702
Alcance máximo (c/alça 79 milésimos (m etros).....................................4550

(3) Componentes.
E s to jo .......................................................................................... M18, M18B1
Estopilha................................................................................................ M31A2
Carga de projeção (0,95 k g ) ..................................................................... Ml 7

e. Dados sobre embalagem -  Cada tiro em um porta-tiro; dois porta-tiros por 
cunhete de madeira.

2-20. TIRO 75mm M338 PERFURANTE COM TRAÇANTE

É exatamente igual ao M338A1, descrito no parágrafo 2-19, a não ser por va
riações sem importância nas partes metálicas.
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2-21. TIRO 75mm M64 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  Este tiro é usado paia observação de tiro e produção de 
cortina de fumaça. Tem, também, um pequeno efeito incendiário.

b. Descrição -  Os componentes são: estojo M18 ou M18B1 egranadaM 64, 
com espoleta de percussão (PD). A granada é semelhante na aparência e tem as mesmas proprie
dades balísticas da HE (alto-explosiva) M48 (parágrafo 2-14). A ogiva tem rosca para receber 
um adaptador que serve para garantir a invulnerabilidade da carga química, segurar a espoleta 
e alojar a extremidade anterior da carga de arrebentamento M6. Esta carga M6 é um tubo de aço 
de paredes delgadas e se estende por todo o comprimento da cavidade do carregamento. Possui 
ainda, uma estopilha e um conjunto de arrebentamento, carregado com tetril.

c. Funcionamento -  Exatamente como o do tiro M48, descrito no parágra
fo 2-13. A espoleta é acionada por percussão, acendendo a estopilha, que detona a carga de arre
bentamento, rompendo o corpo da granada. Isto dispersa a carga de fósforo branco, que, em 
contato com o ar, se incendeia.

d. Dados tabulares.
(1) Características.

Tiro completo com espoleta
Peso (kg)..............................
Comprimento (cm )............

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m/seg) .
Alcance máximo(m) . . . .

. 6,62 
67,64

. 602 
12.796
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(3) Componentes:
E s to jo .............................................................................................M18, M18B1
Estopilha................................................................................................ M31B2
Carga de projeção............................................................................ Ml (0,90kg)
Estopilha de arrebentam ento ....................................................................... Ml
Carga de arrebentamento (29 gramas de te t r i l ) .......................................... M8

e. Dados sobre embalagem -  Cada tiro num porta-tiro metal ou de fibra;
diversos porta-tiros por cunhete de madeira.

2-22. TIRO 75mm DE SALVA, CARGA DE GRÃOS SIMPLES

a. Generalidade -  Esta munição (Fig 2-10) é destinada ao tiro simulado.

b. Descrição -  Um tiro completo consiste de um estojo M9A1, contendo 
uma estopilha M1B1A2 e um agregado de pólvora negra, pesando 0,19 kg. O esttojo é M9A1 ou 
M18 (munição de guerra), cortado em 60% do tamanho normal. O agregado de pólvora negra,
que tem  um  orifíc io  no  cen tro , ajusta-se sobre a estopilha. E ste  agregado é em bru lhado  em pa
pel celofane, para proteção, e mantido firmemente contra o estojo por um tubo o qual é manti
do em posição por uma coifa, colocada a 6,99 cm da boca do estojo.

NOTA -  Tiros com tampas abertas ou avariadas não poderão ser utilizados.

c. Funcionamento -  Percutida a estopilha, uma chama é gerada e acende a 
pólvora negra da estopilha. As chamas acendem o agregado de pólvora negra, produzindo estam
pido e chamas que simulam o tiro real.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)........................................................................................................ 1,21
Comprimento (cm ).....................................................................................18,42

(2) Componentes:
E s to jo ............................................................... M9A1 ou M18 (modificado)
Estopilha................................................................................................ M1B1A2
Carga (0,19kg)...................................................... agregado de pólvora negra.

e. Dados sobre embalagem -  Um tiro em cada porta-tiro; 15 a 20 porta-tiros 
por cunhete de madeira.

2-23. TIRO 75mm DE SALVA, CARGA DUPLA DE AGREGADOS.

Este tiro (Fig 2-10) consiste dos mesmos elementos usados para o de carga 
simples de agregados, descrito no parágrafo 2-22, exceto para a carga de pólvora negra de agre
gados duplos e o tubo de papelão. A carga nesta munição é comprida e se apresenta na forma de
dois agregados pesando 0,39 kg ao todo. O tiro completo pesa 1,38 kg.

2-24. TIRO 75mm M337A2 DE SALVA.

a. Generalidades -  (Fig 2-11) é fornecido para salva e tipo simulado.
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Cápsula de veaação
Separador de feltro

Estopilha Separador Cápsula de vedação

Carga de saquitel duplo

Fig 2-10. Tiro 75mm de salva, com carga simples e dupla (agregado envelopado)

Estopilha

Separador de feltro 

Carga de saquitel simples

b. Descrição -  Um tiro completo consiste de um estojo de latão (M9A1) ou 
de alumínio (M9A1B1), com estopilha de percussão M1A2 ou M1B1A2 e uma carga de pólvora 
negra de nitrato de potássio granulado, pesando 0,90 kg. Uma almofada de fibra de vidro é colo
cada na parte superior da carga de pólvora negra, com um fecho de polistireno sobre a almofada 
e colocado no lugar.

c. Funcionamento -  O tiro funciona do mesmo modo que o de carga simples 
de pólvora negra, descrito no (Par 2.21).

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)........................  .............................................................................1.46
Comprimento (cm ).................................................................................18,42
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(2) Componentes:
E s to jo ............................................................... M9A1 ouM 18 (modificado)
Estopilha........................................................................... M1A2o uM1B1A2
Carga (0,90kg)............................................................................... Pólvora negra

e. Dados sobre embalagem — Um tiro por porta-tiro de fibra; 15 ou 20 porta-
tiros por cunhete.

2-25. TIRO 75mm M337A1 e M337, DE SALVA

É semelhante ao M337A2 (Par 2-24), exceto em que os componentes princi
pais são feitos de materiais diferentes e o M337A1 tem carga de pólvora negra com nitrato de 
sódio, ao invés de nitrato de potássio.

2-26. TIRO 75mm M7 DE MANEJO

a. Generalidades -  É completamente inerte, fornecido para simular o manejo 
da munição de guerra.

b. Descrição — 0 estojo e a granada de um tiro real são simulados por um mo
no bloco de bronze e aço. O culote do estojo é amovível e é mantido em posição por uma haste 
de aço e uma mola. O tiro pode ter uma espoleta inerte.

c. Dados tabulares.

Características.
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................... 9,17
Comprimento (cm ).................................................................................... 59,5

d. Dados sobre embalagem -  Um tiro em cada porta-tiro; diversos porta-tiros 
em cada cunhete de madeira.

2-27. TIRO 75mm M16, DE MANEJO.

a. Generalidades -  (Fig 2-12) é funcionalmente semelhante ao descrito no
(Par 2-26).

b. Descrição — O corpo é de bronze (M16 ou de ferro maleável (M16B1), 
provido de um culote removível, preso por uma haste e uma mola. Uma espoleta de manejo si
mula a de percussão.

c. Dados tabulares.

Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)......................................................................................................8,44
Comprimento (cm )............................................. .......................................66,7

d. Dados sobre embalagem — Um tiro em cada porta-tiro; diversos porta-tiros 
em cada cunhete de madeira.



ARTIGO V

MUNIÇÃO PARA CANHÃO 76mm M32 e M48 

2-28. GENERALIDADES

a. Armamento -  O canhão 76mm M32 e M48 é uma arma leve, de alta ve
locidade inicial e anticarro. É utilizado, também, como armamento principal de carros de com
bate. O canhão M32 é o armamento principal dos carros de combate da série M41. O canhão 
M48 é empregado em reparo sobre duas rodas.

Fig 2-11. Tiro 75mm M337A2 de salva

b. Munição.

(1) Identificação -  A munição para este canhão é fornecida na forma de ti
ros completos e engastados. A pintura e as inscrições seguem o mesmo código de cores prescrito
no capítulo 1. Uma característica destes tiros é a cinta de forçamento, que tem um ombro em 
sua parte anterior e uma ranhura no centro, para permitir que o estojo seja montado sobre ela 
e embutido rigidamente.

(2) Tipo de granada -  Conforme a carga, esta munição é classificada como 
perfurante com traçante (AP-T), alto-explosiva anticarro com traçante (HEAT-T), perfurante de 
super-velocidade com falso-corpo e com traçante (HVAP-DS-T), perfurante com super-velocida- 
de e com traçante (HVAP-T), de exercício fumígena (TP-WP) com fósforo branco e de exercí
cio fumígena (TP-WP) com fósforo branco e de exercício com traçante (TP-T).

(3) Estojo -  O estojo M88 (de latão), ou M88B1 (de aço), é usado para
todos os tipos de tiro para estes canhões, exceto salva, HEAT-T e HVAP-DS-T. Os estojos M l01
(de latão) e M101B1 (de aço) são usados com munição de salva; o estojo M17E1 é usado no tiro 
HEAT-T e o estojo M33 é usado no tiro HVAP-DS-T.

(4) Cargas de projeção -  Estes tiros contém quantidades variadas de prope
lente de base simples, M6 ou de base tríplice M l7.

(5) Estopilhas -  Estopilhas de percussão M58 e M68 são usadas nos tiros
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'Jm-L, ;i>m
1 -  F ie 2-12. T iro 75mm M16 de manejo

para canhões 76mm, exceto nos seguintes: de portabalins (estopilha M62), alto-explosivo anti- 
carro (HEAT-T) (estopilha M81 é de salva) estopilha M70.Estas cinco estopilhas consistem de 
um tubo de aço perfurado, fechado numa das extremidades e roscado na outra, para receber 
um a cabeça de la tão . C on tém  quan tid ad es de pólvora negra, que  variam  con fo rm e o m odelo :
M58, 400 grãos; M68 e M62, 300 grãos; 270 grãos; M70, 58 grãos. A cabeça tem um bujão de 
percussão e é roscada para ser parafusada no culote do estojo.

(6) Traçante -  O traçante da série M5 é usado em tiros AP-T M339, HVAP 
-D S -T  da série M331, HVAP-T M319, HVTP-T M320 e TP-T da série M340. Este traçante é 
uma cápsula leve e produz um traço mais brilhante do que o dos modelos antigos. O conjunto 
do traçante contém uma vedação antiumidade e a composição, tanto do iniciador como do 
traçante, é acondicionada em embalagem de aço ou de alumínio, parafusada no culote da grana
da. O tiro HEAT-T M496 emprega traçante M13, semelhante ao M5.

(7) Espoleta — Esta munição utiliza as seguintes espoletas: mecânica de tem
po (MT), de duplo efeito (MTSQ), de percussão (PD), perfurante de concreto (CP) e de percus
são na ogiva e detonação no culote (PIBD). Estas espoletas estão descritas no capítulo 5.

(8) Funcionamento -  Percutida a estopilha, sua chama inflama o propelente. 
Os gases criados pela queima do propelente forçam a granada para fora do tubo e a impulsio
nam em direção ao alvo. A granada é estabilizada em sua trajetória por rotação ou por aletas.

(9) Precauções -  As câmaras dos canhões 76mm M32 e M48 são desenhadas 
de modo diferente das de outros de 76mm; consequentemente, sua munição não é intercambiá- 
vel com outras armas do mesmo calibre.

ADVERTÊNCIA -  Em nenhuma circunstância deve ser feita tentativa para usar munição proje
tada paia outras armas de calibie 76mm nos canhões M32 e M48.

2-29. TIRO 76mm M363 PORTA BALINS

a. Generalidades — O tiro porta-balins M363 (Fig. 2-14) é usado contra pes
soal a curta distância.

b. Descrição — O corpo do porta-balins, carregado com balins de aço, tem 
um culote de aço fechado anteriormente por um disco, é de construção leve, possui quatio la- 
nhuias longitudinais, é montado em estojo de latão, caiiegado com propelente de base simples 
e armado com estopilha de percussão.
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c. Funcionamento -  Logo que a granada sai da boca do tubo, a pressão exer
cida pelo ar sobre o disco de vedação e a força centrífuga, que age sobre o corpo e os balins, fa
zem com que o porta-balins se rompa ao longo dos quatro sulcos do corpo, dispersando os 
balins segundo uma configuração em forma de cone sobre o alvo.

d. Dados tabulares.

( 1)  Características.
Tiro completo:
Peso (kg)................................................................................................... 12,23
Comprimento (cm ).................................................................................81,28

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................... 730
Alcance máximo efetivo (m)......................................................................... 155

(3) Componentes.
E s to jo ........................................................................................................... M88
Estopilha........................................................................................................ M62
Carga de projeção (4 ,5 0 k g )..........................................................................M6

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros por cunhete.

2-30. TIRO 76mm M325 ALTO-EXPLOSIVO COMPOSIÇÃO B

a. Generalidades -  Este tiro (Fig. 2-15) destina-se a efeitos de fragmentação, 
de sopro ou de destruição e é usado contra pessoal e material bélico leve.

/  Calibre e m odelo do estojo do tiro

Iniciais do fabricante e número 
do lote

Modelo do tiro

Modelo do canhão

Calibre e tipo  do canhão 

Tipo de carga

Tipo e m odelo do tiro
Zona de 
carga

[ '■ r x . - .  ___________ _...;_______ ■..■■JtaUk.-.a-

■ 30.45 MAX -

Fig 2-13. T iro 75mm M334 (T50 E2) alto-explosivo

b. D escrição — O tiro  com põe-se de  um  esto jo  de aço  ou  de  la tão , de um a es-
topilha de percussão, de um propelente de base simples e de uma granada alto-explosiva com 
espoleta.0 corpo da granada é de aço, com paredes finas, com uma cavidade para a carga explo
siva, que se estende por quase todo o comprimento do corpo. Esse tiro contém uma carga alto- 
explosiva de 0,66 kg de composição B.
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c. Funcionamento -  No momento do impacto, o funcionamento da espoleta 
detona a carga explosiva de composição B, produzindo fragmentação e sopro sobre o alvo.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo, com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................... 11,62
Comprimento (cm ).................................................................................... 86,49

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m/seg).............................................................................730
Alcance máximo (m )........................................................................... 14.332

(3) Componentes
E s to jo ............................................................................................M88, M88B1
Estopilha......................................................................................... M58 ou M68
Carga de projeção (1.64 k g ) ......................................................................... M6

e. Dados sobre embalagem -  Um tiro em cada porta-tiro; vários porta-tiros 
em cada cunhete de madeira.

2-31. TIRO 76mm M496 ALTO-EXPLOSIVO ANTICARRO COMPOSIÇÃO B

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-16) é perfurante de blindagem movido a
energia química.

b. Descrição -  Consiste de um corpo cilíndrico terminado em cone, 
contendo uma carga de alto-explosivo (0,99kg) de composição B, carregada ao redor do cone, 
que lhe dá forma. O culote da granada é fechado por um' adapador, que aloja a espoleta PIBD. 
O adaptador é provido de aletas (para estabilização de trajetória), as quais é acondicionado um 
traçante. A granada é fixada ao estojo de latão, que contém um propelente de base simples e 
uma estopilha de percussão.

Fig 2-14. T iro 76mm M363 porta-balins
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Fig 2-15. T iro 76mm M352 alto-explosivo composição B

c. Funcionamento -  Sob impacto, a espoleta PIBD detona a carga e arreben
ta o cone de cobre, criando uma onda de choque de alta velocidade e um jato de partículas de 
metal que penetram o alvo.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo com espoleta :
Peso (kg).........................................................................................................9,18
Comprimento (cm ).................................................................................... 80,77

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)..........................................................................1079
Alcance máximo efetivo (m)...................................................................... 2002

(3) Componentes.
E s to jo .....................................................................................................M171E1
Estopilha.........................................................................................................M81
Carga de projeção (2 ,2 8 k g )..........................................................................M6

e. Dados sobre embalagem -  Cada tiro em um porta-tiro; vários porta-tiros 
por cunhete de madeira.

2-32. TIRO 76mm M339 PERFURANTE COM TRAÇANTE

a. Generalidade — O tiro perfurante com traçante M339 (Fig 2-17) é usado 
contra alvos blindados.
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b. Descrição -  A granada é um bloco de carbureto de tungstênio, com uma 
falsa-ogiva para efeito balístico. Um traçante da série M5 é localizado no culote. O estojo, fixa
do à granada, possui uma estopilha de percussão e uma carga de projeção tríplice.

Fig 2-16. Tiro 76mm M496 alto-explosivo anticarro.

Fig 2-17. Tiro 76mm M339 perfurante com traçante.

c. Funcionamento -  Durante os estágios iniciais da trajetória, o traçante M5, 
inflamado pelo propelente, produz um traço vermelho luminoso. No momento do impacto, a 
falsa-ogiva é esmagada e a granada penetra no alvo.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)......................................................................................................12,29
Comprimento (cm )...............................................................1 .............. 83,54

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................... 973
Alcance máximo (m )...........................................................................14.697

(3) Componentes:
E s to jo ..........................................................................................M88, M88B1
Estopilha........................................................................................................M58
Carga de Projeção (5,2 5 k g ) .......................................................................M17
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e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro acondiciona um tiro completo, 
vários porta-tiros são acondicionados em um cunhete de madeira.

2-33. TIRO 76mm M319 PERFURANTE DE SUPER VELOCIDADE, COM TRAÇANTE.

a. Generalidades M319 (Fig 2-18) destina-se ao emprego contra alvos blinda
dos.

b. Descrição -  Este tiro consiste de um estojo de aço ou latão, dotado de es
topilha, contendo um propelente de base simples e fixada à granada. O corpo da granada abriga 
um núcleo de carboneto de tungstênio e um conjunto traçante e é dotado de uma falsa-ogiva de
alumínio.

c. Funcionamento -  A não ser por sua maior velocidade, este tiro funciona 
de maneira semelhante ao perfurante com traçante M339 (Par 2-32). A penetração no alvo é 
feita pelo núcleo de cabureto de tungstênio.

d. Dados tabulares.

(1) Características 
Tiro completo:
Peso (kg)........................................................................................................ 8,70
Comprimento (cm )................................................................................. 82,80

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m/seg)
Alcance máximo (m ). . .

(3) Componentes.
E s to jo ....................................................................................M 88ouM 88Bl
Estopilha....................................................................................... M50 ou M62
Carga de Projeção (2 ,2 6 k g )........................................................................ M6

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros por cunhete de madeira.

2-34. TIRO 76mm M331 A l PERFURANTE SUPER-VELOCIDADE COM FALSO CORPO E 
TRAÇANTE

a. Generalidades -  (Fig 2-19) - é empregado contra alvos blindados.

b. Descrição -  A granada consiste de um denso núcleo de carboneto de tun
gstênio coberto por uma lâmina fina de aço, um culote e um falso corpo. Uma cruzeta feita de 
aço laminado fixa o núcleo em posição dentro do falso corpo. A granada é inerte, com excessão 
do traçante M5 no culote. Possui um estojo de aço, dotado de estopilha e é carregado com um 
propelente de base tríplice.

c. Funcionamento -  Quando o tiro é disparado, um anel se move para trás, 
ab rindo  a cruzcta. E ste  anel m an tém  ju n to s  o falso corpo  c o núcleo  a té  q u e  a granada deixe o 
tubo do armamento, quando então, são separados por força centrífuga. O traçante M5, infla
mado pelo propelente, proporciona um traço visível durante os primeiros segundos da trajetó
ria. No momento do impacto, o revestimento da granada se rompe e o núcleo de carbureto de 
tungstênio penetra no alvo.

1.257
9.880
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ADVERTÊNCIA -  A área do perigo coberta pelo falso corpo ejetado se estende por aproxima
damente 750 metros ao longo da trajetória, dentro do alcance mencionado.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)........................................................................................................9,32
Comprimento (cm )....................................................................................78,44

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................ 1.254
Alcance máximo (m )........................................................................... 21.598

(3) Componentes.
Estojo (aço) . ....................................................................................... M88B1
Estopilha........................................................................................................M58
Carga de projeção (2,59 k g ) .......................................................................M17

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro contém um tiro completo; vá
rios porta-tiros por cunhete de madeira.

2-35. TIRO 76mm M320 DE EXERCÍCIO SUPER-VELOCIDADE COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro é destinado ao exercício de conduta do tiro.

b. Descrição — O tiro HVTP-T M320 é semelhante ao tiro M319, descrito no 
parágrafo 2-33, diferindo apenas pela ausência de núcleo perfurante. A granada consiste de um 
corpo de aço, dotado de uma cinta de forçamento feita de metal tombac e de uma falsa-ogiva de 
alumínio. A granada, que é inerte, à excessão do traçante colocado no culote, é montada num 
estojo de aço dotado de estopilha, contendo um propelente de base simples.

Fig. 2-18. Tiro 76mm M319 perfurante supervelocidade com traçante.
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c. Funcionamento -  Este tiro possui as mesmas características balísticas do 
tiro HVAP-T M319 (Par 2-33) e funciona de maneira semelhante, não possuindo entretanto, a 
capacidade de penetração do tiro real de guerra.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)......................................................................................................... 8,61
Comprimento (cm )..................................................................................... 82,91

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)......................................................................... 1.241
Alcance máximo (m )..................................................................................9.837

(3) Componentes.
E s to jo ........................................................................................M88B1
Estopilha......................................................................................................... M58
Carga de projeção (2 ,2 6 k g ).......................................................................... M6

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; vários porta-tiros por cunhete de madeira.

2-36. TIRO 76mm M361 A l FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  Embora possua um ligeiro efeito incendiário, este tiro 
é destinado principalemtne à produção de cortinas de fumaça e sinalização.

b. Descrição -  O corpo da granada é semelhante àquele do tiro alto-explosi-
vo M352 (par 2-30), sendo que a parte da cápsula fumígena, localizada à frente da cinta de for-
çamento, possui paredes mais finas. A granada, dotada de espoleta de ogiva, contém 0,62 kg 
de fósforo branco e uma combinação de adaptador e porta-detonador monobloco, feito de alu
mínio. O porta-detonador acondiciona um detonador de granada e um detonador carregado 
com tetritol. A granada é montada em um estojo de aço ou latão, que contém uma estopilha de 
percussão e propelente de base simples.

Fig. 2-19. Tiro 76mm M331A1 perfurante supervelocidade com falso corpo e traçante
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c. Funcionamento -  Após o impacto, o detonador da carga de arrebenta
mento, ativado pela espoleta, detona a carga de arrebentamento. Esta detonação rompe o corpo 
da granada e libera a carga de fósforo branco. Ao entrar em contato com o ar, o fósforo branco 
se inflama, criando densa fumaça branca.

ADVERTÊNCIA -  Por ser carregado com tetritol, o detonador deste tipo de munição não deve 
ser armazenado ou disparado a temperatura superiores a 51°C.

d. Dados Tabulares.

(1) Características.
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg).......................................................................................................11,62
Comprimento (cm ).......................................................................................... 89

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................730
Alcançe máximo (m )............................................................................... 14.688

(3) Componentes:
E s to jo .................................................................................... M88 ou M88B1
Estopilha........................................................................................................ M68
Carga de projeção (1,6 4 k g ) ..........................................................................M6
Detonador (34g de te tr i to l) ................................................... ....................M28
Iniciador do detonador...................................................................................M2

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; vários porta-tiros por cunhete de madeira.

2-37. TIRO 76mm M361 FUMIGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  É utilizado para produção de cortina de fumaça e sinaliza
ção.

b. Descrição -  Este tiro (Fig 2-20) é semelhate ao tiro M361A1 (Par 2-36),
exceto em que seu detonador fica acondicionado em estojo de aço de duas peças e o adaptador
constitui um componente separado, em contraste com a combinação monobloco detonador/ 
adaptador do M361A1.

ADVERTÊNCIA -  Por ser carregado com tetritol, o detonador deste tipo de munição não deve 
ser armazenado ou disparado a temperaturas superiores a 51°C.

2-38. TIROS 76mm M340A1 e M340, DE EXERCÍCIO] COM TRAÇANTE

a. Gereralidades -  Os tiros TP-T M340 A l (Fig 2-21) e M340 são destinados 
ao exerci'cio de conduta do tiro.

b. Descrição -  São semelhantes ao tiro AP-T M339, (parágrafo 2-32), exceto 
pela ausência do núcleo perfurante. A granada consiste de um corpo de aço dotado de uma 
cinta de forçamento feita de tombac e de uma falsa-ogiva de alumínio. O traçante é rosqueado 
ao culote da granada. O estojo de aço (ou de latão) é carregado com um propelente de base trí
plice e é dotado de uma estopilha de percussão.
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c. Funcionamento -  O traçante, inflamado pelo propelente em combustão, 
produz um traço visível por aproximadamente 3 segundos durante os estágios iniciais da traje
tória. No momento do impacto, a penetração no alvo é pequena porque este tipo de tiro não 
possui a capacidade de penetração do tiro real, de guerra.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg).......................................................................................................12,29
Comprimento (cm ).................................................................................... 83,54

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m ) ..................................................................................960
Alcance (m ) .......................................................................................... 14.697

(3) Componentes.
E s to jo .......................................................................................... M88B1, M88
Estopilha........................................................................................................ M58
Carga de projeção (2,5 2 k g ) ....................................................................... M17

-------------------------------------------- ------------------------------------------34,05 MAX-----------------------------------------------------

Fig. 2-20. Tiro 76mm M361 fumígeno fósforo branco. 

2-39. TIRO 76mm M355 DE SALVA

a. Generalidades — O tiro de salvaM355 (Fig 2-22) é utilizado para salvas e ti
ro simulado.

b. Descrição -  Este tiro é constituído de uma carga simples de pólvora negra 
com nitrato de sódio, acondicionado a granel, e um estojo dotado de estopilha. Uma cápsula de 
vedação, feita de plástico, ligeiramente encaixada à gola do estojo, retém o propelente solto. 
Os modelos mais antigos deste tipo de estojo contém uma carga de pólvora negra com nitrato de 
potássio, acondicionada em saquitel.
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/ Iniciais do m ontador e núm ero de lote de munição

, Tipo e modelo de tiro

Modelo de canhão T ipo e m odelo de tiro
Calibre e tipo de canhão

/ T s

__

H ------------------------------------------------------------------- - 3 2 . »  M AX-

Fig 2-21. T iro 76mm M 340 A l  de exercício com traçante

c. Funcionamento — Quando a espotilha é acionada, a carga de pólvora negra 
se inflama, produzindo chama, fumaça e forte estampido.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg).........................................................................................................2,07
Comprimento (cm ).....................................................................................16,84

(2) Componentes.
E s to jo .................. .......................................................................................M101
Estopilha........................................................................................................ M70
Pólvora negra(nitrato de potássio (k g ) ......................................................0,56
Pólvora negra (nitrato de sódio ( k g ) .........................................................0,68

e. Dados sobre embalagem — Um porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros por cunhete de madeira.

Fig. 2-22. Tiro 76mm M355 de salva.
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ARTIGO VI

MUNIÇÃO PARA CANHÃO 90mm M36, M41, M54 (T 125) SÉRIES Ml e M2 

2-40. GENERALIDADES

a. Armamentos

(1) Canhões 90mm M36, M41 e M54 (T 125) -  Os modelos M36 e M41 são 
utilizados como armamento de carros de combate e o modelo M54 (T 125) é empregado como 
armamento anticarro, montado sobre veículo auto-propulsado. As munições para estes três mo
delos são intermutáveis. Todos os tiros autorizados para uso com os canhões 90mm das séries 
Ml e M2, à exceção dos tiros antiaéreos (tiros sem espoleta e os dotados de espoletas do tipo 
MTQS M502 ou M502 A l, ou com espoleta M43A4) são também autorizados para uso nos mo
delos M36, M41, M54.

(2) Canhões 90mm das séries M l e M2 -  Os modelos da série M l e da série 
M2 são usados principalmente como armamento antiaéreo. As munições para ambos são inter
mutáveis. Entretanto, a munição destinada a outros armamentos de 90mm(especificamente os 
modelos M36, M41 e M54) não pode ser usada nos das séries Ml e M2 devido à diferenças nas 
dimensões das câmaras. Ver a tabela 2-2 para estudo da intermutabüidade da munição para os 
armamentos de 90mm.

ADVERTÊNCIA -  Devem-se evitar quaisquer tentativas de uso da munição destinada aos mode
los 90mm M36, M41 e M54 nas câmaras dos armamentos de 90mm, das séries Ml e M2.

b. Munição

(1) Identificação -  A munição para estes canhões é classificada como engas
tada; isto é , a granada, o estojo e a carga de projeção são montados como uma unidade e carre
gadas no armamento sem qualquer outro ajuste a não ser a colocação da espoleta, quando neces
sária. Cada tiro é identificado, além disso, pelas inscrições e pinturas prescritas nocapitulo I. 
Marcas em forma de losango, estampadas em cor branca sobre o corpo da granada, indicam que 
o tiro é carregado com dardos e é destinado ao uso antipessoal.

(2) Tipos de granada -  Esta munição é classificada de acordo com tipo de 
granada como APERS-T, porta-balins, AP-T, APC-T, HVAP, HE, HE-T, HEP-T, HE AT, HEAT-T, 
fumigena WP, HVTP, TP, TP-T, salva e manejo.

(3) Estojos -  Os tiros são montados com estojo dos tiros M19 (latão), M19 
BI (aço), M108 (latão) e M108E1 (aço), com exceção do tiro M348, que possui um estojo de 
modelo T27E2; do estojo M431, que possui um estojo XM200.

(4) Carga de projeção — Os tiros, dependendo do tipo, contém propelente 
Ml, M2, M6, M15, M17 ou M30. O propelente para o tiro T91 é acondicionado em saquitel de 
seda; em todos os outros tiros, a carga de projeção é carregada a granel.

(5) Carga de ignição -  Uma carga de ignição, consistindo de 56,68 g de pólvo
ra negra acondicionaaa em envelope de seda e fixada em posição sobre a parte superior da carga 
de projeção através de um separador, é utilizada nos seguintes tiros: M82, série M318, M304, 
M332 série M333, M31 e M353.
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(6) Estopilhas -  As estopilhas de percussão com estes tiros são as seguintes: 
M1B1A2 (6,50 g de pólvora negra), série M28 (19,50 g de pólvora negra), M40A1 (17,55 g de 
pólvora negra) M58 (26 g de pólvora negra), M68 (19,50 g de pólvora negra) e M79 (19,50 g de 
filamentos de benite).

(7) Traçantes -  Os traçantes utilizados com estes tiros são do tipo permutá
vel (à exceção dos traçantes que integram as espoletas de ogiva) e são os seguintes: M3, série 
M5, M9, M10 e M13.

(8) Funcionamento -  Todos estes tiros funcionam inicialmente do mesmo 
modo: quando o armamento é disparado, o pino de disparo atinge a estopilha e a chama origi
nada inflama a carga de projeção. O propelente em combustão inflama o traçante (se for o caso) 
e cria gases que força, a granada para fora do armamento e o impulsionam para o alvo.

2-41. TIRO 90mm XM 580E1 ANTIPESSOAL COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-23) é empregado principlamente contra 
pessoal, a curto ou a longo alcance í  também usado contra pessoal protegido por vegetação 
densa.

b. Descrição -  O corpo da granada consiste de três componentes: um corpo 
dianteiro de aluminio, um conector de aço e dede um culote oco de aço. Um adaptador para 
espoleta feito de alumínio, rosqueado ao corpo dianteiro, contém quatro detonadores radial- 
mente orientados, um tubo de infalmação, um relé e um detonador axialmente orientado. Um 
tubo central de inflamação, feito de aço se estende a partir do culote da granada até o detona
dor localizado com 4.100 dardos de aço. O corpo contém também uma carga de sinalização de 
corante amarelo. Uma carga principal, constituída de propelente em forma de flocos (em saqui
tel de plástico) fica localizada no culote oco da granada. Um traçante é montado ao culote da 
granada e uma espoleta MT é afixada ao adaptador de espoleta.

c. Funcionamento — No momento do disparo, a espoleta se arma imediata
mente ao sair da boca da arma, ou de acordo com um tempo pré-determinado, dependendo da 
regulagem prévia. Se a espoleta for regulada para ação de boca, ela começa a funcionar logo que 
a granada deixa o tubo. Se for regulada para ação de tempo, funcionará de acordo com a regu
lagem retardadora, que varia de 75 a 100 metros, tal como o ilustrado nas tabelas 2-4 e 2-5. 
Quando a espoleta funciona, os quatro detonadores de ação radial, o detonador de orientação 
axial e o relé do adaptador da espoleta também começam a funcionar. A força explosiva dos de
tonadores radialmente orientados rompe a película dianteira da ogiva da granada, dispersando 
para a frente os dardos do corpo da granada, mediante força centrífuga. Ao mesmo tempo, o 
detonador axialmente orientado e o relé injetam chamas através do tubo de inflamação a carga 
do culote. A pressão produzida pela combustão da carga do culote força os dardos e a carga de 
sinalização localizada na extremidade posterior da granada para fora da mesma. A carga de si
nalização marca o ponto aproximado de funcionamento da espoleta, permitindo o ajuste de 
tiro para obtenção de efeito máximo. As configurações de dispersão cônica para ação de boca e 
ação de alcance são ilustradas nas tabelas 2-3, 2-4 e 2-5.



TABELA 2-2 INTERMUTABILIDADE DA MUNIÇÃO 90mm

Munição
Canhões 90mm 

Série Ml 
Série M2

Canhões 90mm 
M36, M41 e M54

M348, M348A1............. X
M431 (T300E5).............. X
T 142, T142E3 (c/cM19) X X
T142E3 (c/c M108). . . X
M77.................................. X X
M304.............................. X X
M353, M353A1 (M353E1), X
M353A2.......................... X X
M394........................... X X
M12, M12B1.M12B2. X X
M318 (MV2, 800). . . X X
M318A1C (T33E7). . X X
M336........................... X X
M313C........................ X
M318, M318A1 (MV 3,000) X
*M71 (HE/TP) . . . . X X
M332, M332A1, M332B1 X X
M82.............................. X X
M313........................... X X
T 9 1 .............................. X
M333A1 ..................... X X
M317A1, M317A2 . . X X
M71A1........................ X
M377........................... X
XM580E1 .................. X

Nota: * Tiros M71, montados sem ou com espoletas MTSQ M502, ou espoletas MT M43A1 ou 
M43A4, não são autorizados para uso em canhões 90mm M36, M41 ou M54.

Estojo XM 2001 'C in tas de forçamento

Número de lote de munição e iniciais do montador t
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Fig 2-23. Tiro 90mm XM 580 E l antipessoal com traçante
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Tabela 2-3. Modelo de Dispersão (ação de boca) tiro 90min APERS-T, XM 580E1

aumento no alcance.



Tabela 2-4. Configuração de dispersão (alcance, antecipação de 75 m etros), para o  tiro  90  m m  
XM580E1, APERS-T.

(Nota: aproxim adam ente 12 m etros de aum ento na abertura do arco resultam d o  aum ento 
de 50 m etros no alcance).

ALCANCE — distância entre a boca do arm am ento e a borda mais próxim a do  alvo. A Regu-

I
lagem da espoleta deverá ser feita de acordo com as instruções das tabelas de tiro  e com o al
cance. A configuração de dispersão acima apresentada ocorrerá em todos os disparos de alcance 
entre 600 m etros e o alcance m áxim o possível, para o canhão de 90mm m ontado sobre carro de 
combate.

( C



) )
Tabela 2-5. Configuração de Dispersão (alcance, antecipação de 100 m etros), para o tiro  90mm 
XM580E1, APERS-T.

( Nota: aproximadamente 16 metros de aumento na abertura do arco resultam do aumento de 
50 m etros no alcance)

ALCANCE -  distância entre a boca da arm a e a borda mais próxima do alvo. A regulagem da

I
 espoleta deverá ser feita de acordo com as instruções das tabelas de tiro  e com o alcance. A con

figuração de dispersão acima apresentada ocorrerá em todos os disparos de alcance, entre 200 
e 500 metros a partir do canhão 90mm, m ontado sobre carro de combate



d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)......................................................................................................18,56
Comprimento (cm )....................................................................................96,70

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................... 912
Alcance máximo efetivo (m).....................................................................4.387

(3) Componentes:
E s to jo ................................................................ ..................................... XM200
Estopilha......................................................................................................M58
Propelente (4,75 k g ) ......................................................................................M6
T raçante...................................................................................................... Ml 3

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

ADVERTÊNCIA -  É proibida a utilização do tiro de 90mm antipessoal com traçante modelo 
XM580E1 para disparos por sobre tropa amiga.

NOTA -  Em disparos de ação de boca, a carga útil é dispersada tal como é indicada na tabela
2-3 e não representado nenhum perigo para as tropas amigas, à exceção da área coberta pelo co
ne descrito na tabela.

2-42. TIRO 90mm M336 PORTA-BALINS

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-24) é destinado principalmente ao uso 
antipessoal, a pequeno alcance.

b. Descrição -  O porta-balins consiste de um corpo cilíndrico de aço, de pa
redes finas, soldado a um pesado culote de aço em forma de cápsula, contendo uma cinta de 
forçamento, feita de metal bombac. O corpo da granada possui quatro sulcos axiais, igualmente 
espaçados, os quais se estemdem a partir da extremidade anterior do porta-balins por aproxima
damente metade do seu comprimento. O corpo do porta-balins possui uma carga de aproxima
damente 1.280 grãos cilíndricos de aço, empilhados por um disco de vedação no ponto apro
priado.

c. Funcionamento -  Logo que a munição deixa a boca da arma, a pressão 
exercida pelo ar sobre o disco de vedação e a força centrífuga que age sobre o corpo e sobre os 
balins forçam a granada a se romper ao longo dos quatro sulcos, resultando na dispersão dos 
balins, segundo um configuração cônica. O tiro possui um alcance máximo efetivo de 0 a 183m. 
A norma adotada como modelo de dispersão prevê no mínimo um impacto com penetração pa
ra cada 54 cm quadrados em alvo de madeira de pinho de 2,43m de altura, por 27cm de largura, 
por 2,54 cm de espessura, a uma distância de 122m. O ângulo mínimo de dispersão é de apro
ximadamente 9o.
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d. Dados tabulares.

(1) Características.
,Tiro completo:
Peso (kg)................................................................................................... 18,72
Comprimento (cm ).................................................................................85,70

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................873
Alcance máximo efetivo (m).........................................................................182

(3) Componentes:
E s to jo ...................................................................................................M108B1
Propelente....................................................................................M6 (3,60kg)
Estopilha........................................................................................................ M58

Fig. 2-24. Tiro 90mm M336 porta-balins.

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; porta-tiros em cada cunhete de madeira.

2-43. TIRO 90mm M377 PORTA-BALINS

a. Generalidades -  É destinado principalmente ao uso antipessoal em pe
queno alcance e é também eficiente sobre vegetação densa.

b. Descrição — Este tiro é semelhante em aparência externa ao tiro porta-ba
lins M336, descrito no parágraio 2-42 acima. O porta-balins consiste de um corpo cilíndrico de 
aço de paredes finas, fixado por soldagem a um pesado culote de aço em forma de taça, dotado 
de uma cinta de forçamento feita de metal tombac. O corpo da granada possui quatro sulcos

97



axiais uniformemente espaçados, os quais se estendem a partir da extremidade anterior do por
ta-balins por aproximadamente metade de seu comprimento. O corpo do porta-balins, possui 
uma carga de aproximadamente 5.600 dardos de aço, mantidos em posição por um tampão de 
vedamento grampeado.

c. Funcionamento -  Logo que o porta-balins deixa o tubo da arma, a pressão 
exercida pelo ar sobre a tampa de vedação e a força centrífuga que age sobre o corpo e os dar
dos forçam os porta-balins a se romper ao longo dos quatro sulcos, resultando na dispersão da
queles, segundo uma configuração cônica (tabela 2-6). O ângulo do cone de dispersão é de apro
ximadamente 14°.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)....................................................................................................... 17,69
Comprimento (cm )..................................................................................... 86,54

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................897
Alcance máximo efetivo (m)........................................................................ 400

(3) Componentes.
E s to jo ................................................................................................ .M108B1
Propelente (3,83kg).........................................................................................M6
Estopilha.........................................................................................................M58

Tabela 2-6. Modelo de dispersão para o tiro 90mm, M377 (porta-balins)

(Nota: aproximadamente 16 metros de aumento na abertura do arco resultam do aumento de 
50 metros no alcance.)



e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-44. TIRO 90mm M71 ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-25) é utilizado contra pessoal e material, 
produzindo sopro e fragmentação sobre o alvo. É também utilizado como tiro antiaéreo, quan
do dotado de espoleta apropriada.

b. Descrição -  A granada consiste de um corpo oco de aço foijado, dotado 
de um culote trocônico e uma ogiva aerodinâmica, que pode ter cavidade normal de espoleta ou 
cavidadei profunda. É carregada com 0,97kg de composição B (0,76kg cavidade profunda). 
Alguns tiros de fabricação mais antiga são carregados com amatol 50-50 e um reforçador posi
cionado em torno de uma pequena quantidade de TNT. A carga suplementar consiste de 0,14 
kg de TNT. A maioria das granadas de cavidade profunda é montada com carga suplementar, es- 
paçadores e com tampão de vedação, embora, alguns tiros de fabricação mais antiga sejam mon
tados com carga suplementar e espoletas de ogiva ou então sem espoletas e sem carga suplemen
tar, porém dotados de um tampão de vedação. As granadas carregadas se classificam em três ti
pos de peso, dependendo das tolerâncias de fabricação, no que respeita ao peso.

c. Funcionamento -  O funcionamento da granada depende do tipo de espo
leta utilizada, podendo ser esta do tipo proximidade, impacto ou de tempo. Quando a espoleta 
funciona, o encadeamento explosivo é iniciado, prozudindo sopro e fragmentação.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)...............
Comprimento (cm)

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................821
Alcance máximo (m )........................................................................... 17.707

(3) Componentes.
E s to jo ............................................................................................ M19, M19B1
Propelente (3,29 k g ) .....................................................................M l5 ou M6
Estopilha.................................................................................M28A2, M28B2

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-45. TIRO 90mm M71 A l ALTO-EXPLOSIVO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-26) é utilizado contra pessoal e material, 
produzindo sopro e fragmentação sobre o alvo.

b. Descrição -  O tiro M71A1 é idêntico ao tiro M71, descrito no parágrafo 
2-44 acima, diferindo pela presença de um traçante rosqueado ao culote da granada e por carga 
de projeção distinta, que reduz a velocidade inicial. A granada pode ser montada com espoleta 
de retardo ou espoleta instantânea de ogiva. A velocidade inicial menor reduz o desgaste da 
arma.

18,54 a 18,87 
............95,10
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NOTA -  O tiro M71A1 não é autorizado para uso nos canhões das séries M l e M2.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada, o traçante queima por 
um período de 3 segundos. No momento do impacto, a espoleta funciona segundo a regulagem 
instantânea ou de retardo e detona a carga alto-explosiva, produzindo sopro e fragmentação.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo, com espoleta:
Peso (kg)........................................................................................ 17,58 a 17,91
Comprimento (cm ).................................................................................... 95,12

(2) Dados balísticos. \ _J
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................730
Alcance máximo (m )............................................................................... 15.355

(3) Componentes.
E s to jo ............................................................................................ M19, M19B1
Propelente (2,41 k g ) ......................................................................................Ml
Estopilha. ........................................................................... M28A2, M28B2
T raçante..................................................................................................... XM10

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; dois porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

2-46. TIRO 90mm T91 ALTO-EXPLOSIVO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (I ig 2-27) é utilizado contra pessoal e material 
bélico, produzindo sopro e fragmentação sobre o aivo.

1 -  Fig 2-25. Tiro 90mm M71 alto-explosivo

A -  Tipo, modelo e ação da espoleta 
B — Inscrições de tolerância de peso 
C -  Calibre e tipo de armamento 
D -  Tipo de carga 
E -  Modelo do tiro
F -  Para granada de cavidade profunda contendo carga suplementar 
G -  Número de lote da granada com carga 
H -  Número de lote da munição 
J -  Calibre e modelo do estojo 
K — Número de lote do estojo 
L -  Ano de fabricação
M -  Desempenho do tiro no momento do disparo: sem clarão (flashless ou smkls); sem 

clarão sem fumaça (flashless-smokless ou flhls-smkls)
N -  Modelo do tiro
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b. Descrição -  A granada pode ser montada com as espoletas do tipo MTSQ 
ou PD. A granada consiste de um corpo oco de aço foijado, dotado de culote hemisférico, carre
gado com l,6kg de composição B ou TNT. Uma saliência no culote da granada recebe um tra
çante. As inscrições de variação de peso da granada estão pintadas no corpo dois ou três qua
drados.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada, o traçante queima por 
um período mínimo de 3 segundos, o funcionamento da granada depende do tipo de espoleta 
utilizada, a qual pode ser de tempo ou de impacto. Quando a espoleta funciona, a carga de arre
bentamento é detonada, resultando em sopro e fragmentação.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo, com espoleta:
Peso (kg)..................................................................................... 18,18 ou 15,19
Comprimento (cm ).................................................................................... 95,15

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................... 730
Alcance máximo (m )................................................................................12796

(3) Componentes.
E s to jo ........................................................................................M108, M108B1
Propelente (2,01 k g ) ..................................................................................... Ml
Estopilha..........................................................................................M68 (T70)
T raçante ...................................................................................M5A2, M5A2B1

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

2-47. TIRO 90mm M348A1 (T108 E46) ALTO-EXPLOSIVO ANTICARRO

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-28) é utilizado contra alvos blindados

Número de lote de munição e 
iniciais do montador

Modelo do tiro
• -  ------- — ■

Número de lote do estojo e iniciais 
ibricante

'(Calibre e tipo de canhão

Ano de fabricação 
Tipo de carga

Fig 2-26. Tiro 90mm M71A1 alto-explosivo com traçante

b. Descrição — O corpo da granada, estabilizado por aletas, contém uma 
carga de 0,71 kg de composição B posicionada em tom o de um revestimento de cobre em forma
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Fig 2-27. Tiro 90mm T91 alto-explosivo com traçante

de cone, o qual, por sua vez, fica localizado na parte central do corpo da granada. A empenagém 
(secção transversal em forma de T) é rosqueada na traseira do corpo da granada. O conjunto de 
retenção é parafusado ao culote da empenagem. A estopilha de percussão, assentada sobre o 
culote do estojo, fica parafusada ao culote do conjunto retentor. A carga de ignição, destina à 
abertura das aletas, contém 25,60 g de pólvora negra; o conjunto de retenção das aletas contém 
aproximadamente l,28g e a estopilha de percussão, aproximadamente 0,45 g. A granada possui 

uma espoleta do tipo PIBD. O elemento piezoelétrico da espoleta é fixado na extremidade ante
rior da falsa-ogiva da granada. O interior do estojo é equipado com alinhadores, que servem pa
ra apoiar e alinhar as aletas da granada, e o culote do mesmo possui um tampão de carregamen
to com rosqueamento.

c. Funcionamento -  A chama resultante da estopilha inflama o conjunto de 
escorva, o qual, por sua vez, inflama a carga de projeção. A força desenvolvida pelo propelente 
em combustão rompe o conjunto de retenção e propele a granada para fora do tubo. No mo
mento do impacto, a granada estabilizada por aletas é detonada pelo funcionamento da espole
ta; sua detonação rompe o cone de cobre, criando uma onda de choque de alta velocidade e um 
jato de partículas de metal, que penetram no alvo.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo, com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................... 15,76
Comprimento (cm )................................................................................... 85,70

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................... 851
Comprimento (cm )....................................................................................33,05

(3) Componentes.
E s to jo .......................................................................................................727E2
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Propelente (2,27 k g ) ............  ....................................................................M6
(2,45 kg ) ......... ...............................................................................................Ml
Estopilha.........................................................................................................T69
Iniciador com a le ta s ...............................................................................T33E2

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

_ Elemento
( l r, 1.1, r im , piezoeletnco da espoleta

^Carga ae composição B @ 6 6 ^ ^ 8 8 1

Estopilha de percussão 
P ^ jg C o n ju n to  do retentor_

Forração de cobreAleta Estojo de ignição

Fig 2-28. Tiro 90mm M348A1 alto-explosivo anticarro

2-48. TIRO 90mm M348 (T108E40) ALTO-EXPLOSIVO ANTICARRO

Este tiro é semelhante ao tiro M348A1, descrito no parágrafo 2-47 acima, 
exceto no cone de cobre de revestimento da carga oca e da secção transversal da aleta. O reves
timento do cobre n.° M348, possui forma cônica com uma estensão tubular. A seção transversal 
das aletas M348 é retangular, enquanto que a das M348A1 possui a forma de T.

2-49. TIRO 90mm M431 (T300 E59) ALTO-EXPLOSIVO ANTICARRO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-29) é destinado para uso contra alvos
blindados.

b. Descrição -  A granada consiste de um corpo de aço, com um espigão ros- 
queado na parte anterior da granada (destinado a manter a distância certa, visando ao efeito 
máximo da carga oca) de uma câmara de alumínio, aletas e um guia. O corpo contém um reves
timento de cobre em forma de funil e é carregado com 0,54 kg de composição B. A câmara, que 
faz a adaptação da empenagem e de guias ao corpo da granada, contém uma espoleta do tipo 
BD. Possui, além disso, uma cinta plástica de obturação.O conjunto de espigão é dotado de uma 
coifa, que contém o elemento piezoelétrico. A aleta possui rosca para o recebimento de um tra
çante. O culote do estojo é dotado de uma tampa de vedação com rosca.
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c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada, o traçante queima por 
uma distância mínima de 2.285m. No momento do impacto, a granada estabilizada por aletas 
é detonada pelo funcionamento da espoleta, o que resulta no rompimento do cone de cobre, 
criando uma onda de choque de alta velocidade e um jato de partículas de metal, que pene
tram o alvo.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo, com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................14,95
Comprimento (cm )................................................ ; ............................. 91,47

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg).....................................................................1.216
Alcance máximo (m ). . ........................................................................ 8,135

(3) Componentes.
E s to jo ...................................................................................................M114E1
Propelente (3,74 k g ) ................................................................................... M30
Estopilha......................................................................................................M79
T raçante.......................................................................................................... M9

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

2-50. TIRO 90mm T142E3 e T142 ALTQ-EXPLOSIVO PLÁSTICO COM TRAÇANTE 

As informações relativas a es(a munição são sigilosas.

2-51. TIRO 90mm M82 PERFURANTE COIFADO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro é usado contra material blindado, de superfí
cie endurecida.

b. Descrição — A granada de aço endurecid possui um culote achatado e 
uma gola em forma de ogiva, relativamente curta. É dotada de uma coifa perfurante. A extremi
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dade anterior do corpo contém uma pequena cavidade que acomoda uma carga de 0,14 kg de 
explosivo D. A cavidade possui rosca para o recebimento de uma espoleta de ogiva com ação re
tardada, dotada de traçante. O estojo é carregado com dois diferentes tipos de estopilha e dife
rentes quantidades de propelente, com ou sem carga de escorva, dependendo da velocidade de
sejada.

c. Funcionamento -  Durante o trajetória, o traçante queima por um período 
mínimo de 3 segundos. No momento do impacto a superfície endurecida da coifa perfurante 
destroi a superfície da chapa blindada, enquanto que o núcleo mais macio da coifa protege a 
ponta endurecida do corpo da granada. Esta penetra no alvo somente por energia cinética. A 
espoleta de ogiva , tipo inerte simples, funciona com ação retardada, que inflama a carga explo
siva após a penetração da granada.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (k g ) .................
Comprimento (cm)

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (i 
Alcance máximo (n

(3) Componentes:
E s to jo ........................................................................................................... M19
Propelente (3,31kg)........................................................................................ M6

(3 ,6 5 k g )......................................................................................M6
Estopilha....................................................................................... M28A1, M49
T raçante........................................................................ integral com espoleta

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; dois porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

2-52. TIRO 90mm M77 PERFURANTE COM TRAÇANTE

a. Generalidades — Este tipo consiste de um modelo AP-T mais antigo, atual
mente utilizado para terinamento.

b. Descrição — A granada consiste de um monobloco de aço e não possui 
falsa-ogiva. Seu culote possui rosca para o recebimento de um traçante.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada, o traçante queima por 
um mínimo de 3 segundos. A granada só penetra no alvo por efeito de energia cinética.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)................................................................................................... 19,04
Comprimento (cm )................................................................................. 83,19

.19,37 ou 19,87 

............... 97,13

m /seg)............................................................ 790 ou 851
i ) ........................................................................... 19,560
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(2) Componentes balísticos. 
Velocidade inicial (m/seg) 
Alcance máximo (m ). . .

. . 821 
11.165

(3) Componentes:
E s to jo ............................................................................................................M19
Propelente (3,31 k g ) .....................................................................................M6
Estopilha................................................................................................M28A2

M28B1
T raçante........................................................................................................... M3

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-53. Tiro 90mm M318 MV2,800 PERFURANTE COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro é utilizado contra material blindado.

b. Descrição -  A granada é semelhante, em aparência externa, às de outros
tipos de munição perfurante. Seu corpo é feito de aço endurecido e possui um culote achatado
e uma ogiva curta. Uma falsa-ogiva, feita de alumínio leve, é soldada à granada. 0  culote da gra
nada possui rosca para receber o traçante.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada o traçante queima por 
um período mínimo de 3 segundos. A granada penetra no alvo apenas por efeito de energia 
cinética.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Peso (kg)......................................................................................................19,92
Comprimento (cm )....................................................................................95,07

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................851
Alcance máximo (m )...............................................................................19.560

(3) Componentes:
E s to jo ..........................................................................................M19, M19B1
Propelente (3,65 k g ) ..................................................................................... M6
Estopilha.............................................................................................M49 (T33)
T raçante...................................................................................M5A2B1, M5A2

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros em um cunhete de madeira.

2-54. TIRO 90mm M318 (T33E7) ou M318A1, PERFURANTE COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro é usado contra material blindado

b. A granada é semelhante às dos outros tipos de munição perfurante. Seu
corpo é feito de aço temperado, possui um culote cilíndrico e uma ogiva curta (isto é, com
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pequeno raio de curvatura). Uma falsa ogiva de alumínio é ajustada à granada. O culote desta 
possui rosca paxa o recebimento de um traçante.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada o traçante queima por 
um período mínimo de 3 segundos. A granada penetra no alvo apenas por efeito de energia ci- 
nética.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)................................................................................................... 11,89
Comprimento (cm )................................................................................. 94,25

Fig 2-30. Tiro 90mm M318A1 C perfurante com traçante

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................912
Alcance máximo (m )...........................................................................21.022

(3) Componentes.
E s to jo .................................................................................... M108, M108B1
Propelente (3,90 k g ) ................................................................................... M30
Estopilha.........................................................................................................M58
T raçante........................................................................ M5A2, M5A2B1, M13

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-55 TIRO 90mm M318A1C (T33E7) PERFURANTE COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-30) é usado contra material blindado.



b. Descrição -  Este tiro é semelhante ao de 90mm M318 descrito no pará
grafo 2-54 acima, diferindo pela presença de uma falsa-ogiva e um traçante. A granada consiste 
de uma peça monobloco, sem revestimento, à qual é fixada uma falsa-ogiva de alumínio.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada o traçante queima por 
um mínimo de 3 segundos. A granada penetra no alvo apenas por efeito de energia cinética.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)...............
Comprimento (cm)

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................ 851
Alcance máximo (m )........................................................................... 19.560

20,00
94,26

(3) Componentes.
E s to jo .......................................................................................... M19, M19B1
Propelente (3,90 k g ) ......................................................................................M6
Estopilha.............................................................................................M49 (T33)
T raçan te ................................................................................... M5A2B1,M5A2

e. Dados sobre embalagem — Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-56 TIRO 90mm M304 PERFURANTE SUPER-VELOCIDADE COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro é usado contra alvos blindados.

b. Descrição -  A granada consiste de um culote de aço dotado de uma cinta 
de forçamento completa, um traçante também é ajustado a este culote. O corpo é feito de alu
mínio e possui uma turgência de aço ajustada sob pressão. O núcleo perfurante é feito de car
bureto de tungstênio e é posicionado dentro do corpo da granada através uma coifa de ogiva, de 
alumínio ou de aço forjado. Uma falsa-ogiva balística de alumínio é rosqueada à coifa de ogiva.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada o traçante queima por
um período mínimo de 3 segundos. O núcleo de carbureto de tungstênio penetra no alvo apenas
por efeito de energia cinética.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)...............
Comprimento (em)

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)..........................................................................1018
Alcance máximo (m )............................................................................... 13.829

16,82
91,24
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(3) Componentes.
E s to jo ..........................................................................................M19, M19B1
Propelente (3,81 k g ) .................................................................................... M6
Estopilha..........................................................................................M40A1
T raçante .............................................................................................M5A2B1

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-57. TIRO 90mm M332A1 PERFURANTE SUPERVELOCIDADE COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-31) é usado contra alvos blindados.

b. Descrição -  O corpo da granada possui um núcleo perfurante, endurecido, 
feito de carbureto de tungstênio. O corpo externo, feito de liga de alumínio e que contém o nú
cleo, é dotado de duas cintas de forçamento,umaturgência de aço, uma ogiva feita de liga de 
alumínio e uma falsa-ogiva. A saia do culote do corpo contém o traçante. Modificações foram 
feitas no corpo da granada, dotando-a de um culote em forma de saia ou protegido por um escu
do de aço, para prevenir erosão.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada o traçante queima por 
um período mínimo de 3 segundos. No momento do im pacto, o núcleo do carbureto de tungs - 
tênio penetra no alvo apenas por efeito de energia cinética.

ADVERÍENCIA -  Este tiro não deve ser disparado em temperaturas inferioes a 4,40° C, 
quando carregado com propelente M17.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg).......................................................................................................14,63
Comprimento (cm ).................................................................................... 91,24

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)......................................................................... 1.163
Alcance máximo (m )................................................................................14.350

(3) Componentes.
E s to jo .......................................................................................................M19B1
Propelente......................................................................................................M17
Estopilha...................................................... ..................................................M49
T raçante.............................................................................................M5A2B2

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-58. TIRO 90mm M332 ou M332B1, MV3,875 PERFURANTE SUPER-VELOCIDADE COM 
TRAÇANTE

Estes tiros são semelhantes ao tiro M332A1, descrito no parágrafo 2-57, 
exceto no método de montagem do traçante e na velocidade inicial, que é de 1.178 m/seg. Po
dem ser montados em estojo de aço ou de latío.
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2-59. TIRO 90mm M333A1 MV3, 825 PERFURANTE SUPER-VELOCIDADE COM 
TRAÇANTE DE EXERCÍCIO

a. Generalidades -  Este tiro é usado para treinamento de pontaria.

b. Descrição -  A granada possui um corpo oco, feito de aço, contendo tur- 
gência completa, duas cintas de forçamento, feitas de ferro sintetizado e um culote em forma de 
saia, dotado de um traçante. Uma falsa-ogiva de alumínio é rosqueada ao corpo da granada, logo 
adiante da turgência.

c. Funcionamento -  Este tiro de exercício faz combinação balística com o 
tiro real de guerra HVAP-T M332A1; entretanto, não possui a capacidade de penetração do tiro 
de guerra.

Fig 2-31. Tiro 90mm M332A1 perfurante supervelocidade com traçante

Durante a trajetória da granada o traçante queima por um período mínimo de 3 segundos,

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)......................................................................................................14,27
Comprimento (cm )....................................................................................91,29

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................ 1.163
Alcance máximo (m )........................................................................... 14.350

(3) Componentes.
E s to jo .......................................................................................... M19, M19B1
Propelente (3,90 k g ) ...................................................................................M17
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Estopilha......................................................................................................M49
T raçante.............................................................................................Série M5

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-60. TIRO 90mm M317A1 ou M317A2 PERFURANTE SUPER-VELOCIDADE COM 
TRAÇANTE

a. Generalidades -  Estes tiros são utilizados para treinamento de pontaria e 
fazem combinação balística com o tiro M304 HVAP-T.

b. Descrição -  A granada possui um corpo oco feito de aço, contendo uma 
turgência completa, uma cinta de forçamento, feita de metal “ tombac” , um culote em forma de 
saia, dotado de um traçante. Uma falsa-ogiva é rosqueada ao corpo da granada, logo adiante da 
turgência.

c. Funcionamento — Durante a trajetória da granaüa, o traçante queima poi
um mínimo de 3 segundos. Por ser um tiro para prática de tiro ao alvo, a granada não possui a
capacidade de penetração do tiro real de guerra.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg).......................................................................................................17,98
Comprimento (cm ).....................................................................................91,24

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)......................................................................... 1.018
Alcance máximo (m )................................................................................13.829

(3) Componentes:
E s to jo .......................................................................................  M19, M19B1
Propelente (sem fumaça) (3,81 k g ) ...............................................................M6
E s to p ilh a ................................................................................................. M40A1
T raçante.................................................................................... M5A2,M5A2B1

e. Dados sobre embalagem — Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-61. TIRO 90mm M313 FUMlGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades — Este tiro ( fig. 2-32) é utilizado para produção de corti
nas de fumaça e sinalização possuindo ligeiro efeito incendiário.

b. Descrição -  A granada é semelhante à do tiro HE (alto-explosivo-M71, 
descrito no parágrafo 2-45 acima, na aparência externa. Um adapatador é rosqueado à gola da 
granada para o recebimento de uma espoleta de ogiva, servindo também, de base para a extre
midade dianteira do estojo do detonador. O conjunto do estojo do detonador consiste de um 
adaptador até a extremidade anterior da cavidade da granada. Esse detonador possui uma car
ga arrebentadora e um iniciador e proporciona vedação completa para a carga de 0,89 kg de 
fósforo branco.
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Fig 2-32. T iro 90mm M313 fumígeno fósforo branco.

c. Funcionamento -  No momento do impacto a espoleta inflama a carga 
arrebentadora de ignição, a qual, por sua vez, aciona o detonador rompendo o estojo da gra
nada e dispersando a carga de fósforo branco; Ao entrar em contacto com o ar o fósforo branco 
se inflama, produzindo densa nuvem branca.

ADVERTÊNCIA — Por ser carregado com tetritol, o detonador deste tipo de munição não 
deve ser armazenado ou disparado a temperaturas superiores a 51° C.

d. Dados tabulares.

(1) Características. *
Tiro completo, com espoleta:
Peso (kg).......................................................................................................19,26
Comprimento (cm ).....................................................................................95,15

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................ 821
Alcance máximo (m )........................................................................... 17.709

(3) Componentes.
E s to jo .............................................................................................M19, M19B1
Propelente (3,31 k g ) .....................................................................M15 ou M6
Estopilha..........................................................................................M49, M28B2
In iciador d o  d e to n a d o r ...............................................................................................M2
Detonador (66,06) de te trito l.....................................................................M24

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.
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2-62. TIRO 90mm M313C FUMIGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  Este tiro é usado para a produção de cortinas de fumaça 
e para sinalização, possuindo ligeiro efeito incendiário.

b. Descrição — O tiro M313 C é idêntico ao tiro M313, descrito no parágra
fo 2-61, exceto quanto ao tipo de carga de projeção, que produz uma menor velocidade inicial, 
resultando em menor desgaste da alma do tubo.

NOTA -  O tiro M313 C não é autorizado para utilização nos canhões séries M l e M2.

c. Funcionamento -  No momento do impacto a espoleta funciona, inflaman
do o iniciador do detonador e, consequentemente, o detonador, o qual rompe o estojo da grana
da e dispersa a granada de fósforo branco. Ao entrar em contacto com o ar o fósforo branco se 
inflama, produzindo densa fumaça branca.

ADVERTÊNCIA -  Por ser carregado com tetritol, o detonador deste tipo de munição não deve 
ser armazenado ou disparado sob temperaturas superiores a 51° C.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................... 18,36
Comprimento (cm ).................................................................................... 95,66

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................730
Alcance máximo (m )........................................................................... 10.315

(3) Componentes.
E s to jo ............................................................................................ M19, M19B1
Estopilha......................................................................................... M49, M28B2
Carga de projeção (2,41 k g ) ..........................................................................Ml
Iniciador do detonador. . ‘1 ......................................................................... M2
Detonador (66,06g de tetritol)................................................................... M24

2-63. TIRO 90mm M353 (T225E1), M353A1 (M353E1) e M353A2 DE EXERCÍCIO COM 
TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro é destinado ao uso em treinamento e prática de 
pontaria e faz combinação balística com o tiro AP-T, M318, descrito no parágrafo 2-53.

b. Descrição -  A granada possui um corpo de aço, contendo uma cinta de 
turgência, uma cinta de forçamento feita de tombac e um culote achatado, dotado de traçante. 
Uma falsa-ogiva de alumínio é rosqueada à gola. O estojo para o tiro M353A1 (M353E1) 
contém revestimento de T102, que aumenta o tempo de vida útil do tubo da arma. O tiro M353 
A2 possui um revestimento de 'T102 aperfeiçoado. O estojo utilizado com tiro M353 não 
possui revestimento.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada o traçante queima por 
um período mínimo de 3 segundos. Por ser um tiro de exercício, a granada não possui capa
cidade de penetração do tiro de guerra.
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d. Dados tabulares.

(1) Características.
Peso (kg).......................................................................................................19,89
Comprimento (cm ).....................................................................................93,85

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................912
Alcance máximo (m )........................................................................... 21.022

(3) Componentes.
E s to jo .................................................................................... M108, M108B1
Propelente (3,90kg)..................................................................... M17 ou M30
Estopilha.........................................................................................................M58
T raçante........................................................................M5A2, MSA2B1 M13

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

ADVERTÊNCIA -  O tiro de 90mm TP-T, M353A1 (M353E1) não deve ser transportado em 
canos de combate sob temperaturas superiores a 48? C.

2-64. TIRO 90mm M71 DE EXERCÍCIO

Este tiro é destinado ao uso em treinamento de pontaria. É semelhante ao ti
ro alto-explosivo M71, descrito no parágrafo 2-45, fazendo com o mesmo combinação balís
tica, diferindo pelo tipo de granada, de carregamento inerte e uma espoleta de manejo.

2-65. TIRO 90mm M394 DE SALVA.

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-33) é usado para salvas e tiro simulado.

d. Descrição -  O tiro consiste de um estojo, estopilha e uma carga que varia 
de 0,68 a 0,91 kg de pólvora negra. A carga de pólvora negra é firmemente fixada em posição 
por um tampão de vedação. O conjunto do tampão de vedação consiste de um dos seguintes 
dispositivos; ou dois discos de madeira aglomerada, colados um ao outro por um disco de fel
tro duro, ou um disco de polpa de palmito. O conjunto é inserido no estojo e colado firmemen
te em posição a aproximadamente 2,62 polegadas da boca do estojo. Os tiros renovados ou de v_y
manufatura recente são montados com uma carga de pólvora negra acondicionada a granel, com 
um separador de fibra de vidro e uma cápsula de vedação de polistireno, a qual é colocada na 
posição com adesivo epoxi.

c. Funcionamento -  Quando a estopilha é iniciada a carga de pólvora negra 
é inflamada, produzindo estampindo, seguido de chama e fumaça, para salva ou tiro simulado.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)...................................................................................................... 3,73
Comprimento (cm )................................................................................. 18,47

(2) Componentes.
E s to jo ..........................................................................................M27, M27B1
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Carga de pólvora negra (0,68 ou 0,91 k g ) ..............................Pólvora negra
Estopilha.............................................................................................M1B1A2

j .carga j

Iniciais do fabricante, 
número de lote e ano 
de fabricação l . . ~

Fig 2-33. Tiro 90mm M394 de salva

e. Dados sobre embalagem — Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-66. TIRO 90mm M12 DE MANEJO

a. Generalidades -  Este tipo de tiro (Fig 2-34), que é completamente inerte, 
é usado para exercício de manejo e carregamento.

b. Descrição -  O tiro consiste de um corpo de bronze e de um culote(M12), 
um corpo de feno maleável e um culote de aço (M12B1); ou de um corpo de bronze e 
manganês e culote de aço (M12B2), montados ou não com espoletas de manejo.

NOTA -  Quando estes tiros são usados nos canhões da série M2, o soquete automático não de
verá ser usado; os tiros deverão ser soqueteados manualmente.

c. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)....................................................................................19,04 a 20,11
Comprimento (cm ).................................................................................95,10

d. Dados sobre embalagem -  cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira
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Fig. 2-34. Tiro 90mm M12 de manejo.

ARTIGO VII 

MUNIÇÃO PARA CANHÃO 105mm M68

2-67. GENERALIDADES

a. Armamento -  O canhão 105mm M68 é usado em armamento de carro de 
combate, principalmente contra alvos blindados.

b. Munição.

(1) Identificação -  A munição para este tipo de canhão é classificada como 
engastada; isto é, a granada, o estojo e a carga de projeção são montados como uma unidade e 
carregados no armamento sem qualquer ajuste.

(2) Tipos de granada — A munição é classificada, de acordo com a granada 
que carrega, como APERS-T, APDS-T, HEAT-T, HEP-T, WP-T e TP-T.

(3) Estojos -  Os tiros são montados com estojos M15 (latão), M150 (latão), 
M150B1 (aço), M148A1 (latão) e M148A1B1 (aço).

(4) Cargas de projeção -  O tiro dependendo do tipo, contém quantidades va
riáveis de propelente M l, M6, M17, M30 ou T36. Os propelentes M6, M17, M30 e T36 são car
regados a granel e o propelente M l é acondicionado em saquitéis de tecido.

(5) Estopilhas -  As estopilhas utilizadas com estes tiros são elétricas e con
siste dos seguintes modelos: M80A1 (56,38g de filamentos de benite), M83 (32,40g de filamen
tos de benite), M86 (29,16 g de pólvora negra), e estopilhas britânicas L4A1 e L4A2.

(6) Traçantes -  Os traçantes utilizados com estes tiros são substituíveis e 
consistem  d o s m odelos M12 e M13.

(7) Funcionamento -  Todos os tiros de 105mm funcionam inicialmente 
do mesmo modo: quando a estopilha é iniciada eletricamente, a carga de projeção se inflama, O 
propelente em combustão inflama o traçante e produz gases, que expelem a granada para fora 
do tubo.

[ . ____________________________________________________ 37.44 M A X .------------------------ --------------------------------------------------------*
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2-68. TIRO 105mm XM494E3 ANTI-PESSOAL COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-35) é destinado à defesa aproximada con
tra assaltos maciços de infantaria e para ataques contra pessoal inimigo exposto. Possui capaci
dade secundária contra blindagem leve e aeronaves em vôo baixo.

39.172 MAX

Fig. 2-35. Tiro 105mm XM494E3 anti-pessoal com traçante.

b. Descrição -  O tiro completo consiste de três conjuntos principais: a gra
nada, o estojo e a espoleta.

(1) A granada consiste de um corpo de alumínio e de um culote oco, feito de 
aço. A extremidade dianteira do corpo é dotada de um adaptador para espoleta, contendo qua
tro detonadores XM86, um relé M7, um conjunto de detonador XM87 e um tubo de inflama
ção. O tubo de inflamação vai desde o adapatador da espoleta até o culote da granada. O corpo 
da granada contém 5.000 dardos de aço, com 0,83 g cada, e um sinalizador de tinta amarela. 
O culote da granada contém uma carga de expulsão, consistindo de propelente em flocos e um 
traçante.

(2) O estojo M150B1, contendo 4,17 kg de propelente multi-perfurado, 
é fixado à granada. O culote deste estojo recebe uma estopilha elétrica.

(3) Uma espoleta do tipo Mt, com regulagem instantânea, é usada com este
tiro.

c. Funcionamento.

ADVERTÊNCIA -  São proibidos os disparos sobre tropas amigas expostas. Quando se fazem 
disparos com regulagem instantânea , manter todo o pessoal distante da área de dispersão em 
cone (tabela 2-7) e procurar proteção.

Quando a espoleta funciona, o detonador que ela contém inflama o relé M7 
e os quatro detonadores XM86. O funcionamento dos detonadores rompe a porção dianteira
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da granada, ejetando os dardos e o sinalizador. Simultaneamente, o relé M7 inicia o detonador 
XM87, o qual, lançando chamas através do tubo de inflamação, inflama a carga de expulsão, 
os gases produzidos pela carga de expulsão em combustão ejetam os dardos na parte posterior 
da granada, os quais se dispersam segundo uma configuração cônica, tal como o ilustrado nas 
tabelas 2-7 e 2-8.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)........................................................................... ..................... 24,92
Comprimento (cm ).........................................................

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)..........................................
Alcance dos dardos do ponto de funcionamento
da espoleta ( m ) ...................................................
Alcance máximo (m )................................................
Limites de temperatura para o tiro:
de menos 40° C a mais 51° C
Limites dé temperatura para armazenagem
de menos 53° C a mais 62° C.

(3) Componentes.
E s to jo ...........................................................................
Estopilha........................................................................
Carga de projeção (4,17 k g ) ....................................... .............................. M6
T raçante........................................................................ ........................... M13

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-69. TIRO 105mm M393A2 PERFURANTE COM FALSO-CORPO E TRAÇANTE

a. Generalidades -  Estes tiros (Fig 2-36) são do tipo perfurante de alta velo
cidade, com falso-corpo, e destinam-se ao uso contra alvos blindados.

b. Descrição -  A granada consiste de um núcleo de carbureto de tungstênio, 
contendo um traçante e um falso-corpo. O núcleo que representa o elemento perfurante, é 
posicionado dentro da bainha, sendo o falso-corpo montado na superfície externa da mesma. 
Uma cinta elástica é posicionada no diâmetro externo do falso-corpo, em sua extremidade ante
rior. Uma cinta de forçamento, feita de fibra, e um obturador de borracha, são montados no 
diâmetro extemo, junto à base do falso-corpo.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada o traçante queima por 
um período mínimo de 2,5 segundos. A granada é estabilizada por aletas e o falso-corpo é eje
tado da granada pela força contrífuga e pela pressão do ar, assim que a granada deixa o tubo da 
arma. 0  núcleo penetra no alvo apenas por efeito de energia cinética.



Tipo e modelo de

Calibre do canhão

33.00 MAX----------------------------

N ota: Os tiros APDS-T da série M392 (L28A1 e L36A1) possuem inscrições de acordo com 
as especificações britânicas.

Fig 2- 36. Tiro 105mm M393 A 2 Derfurante com falso-corpo e traçante

Tabela 2-7 -  Modelo de dispersão com o posicionamento da espoleta 
para ação da boca.

(Nota: aproximadamente 16 metros de aumento na abertura do arco resultam do 
aumento de 50 metros no alcance).
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Tabela 2-8. Modelo de disperssão com o posicionamento da espoleta para alcance

(Nota: Aproximadamente 16 metros de aumento na abertura do arco resultam do aumento 
de 50 metros no alcance).

ALCANCE*- distância entre a boca do armamento e a borda mais próxima do alvo. A regula- 
gem da espoleta deverá ser feita de acordo com as instruções das tabelas de tiro 
e com o alcance. A configuração de dispersão acima apresentada ocorrerá em 
todos os disparos, de alcance entre 200 e 500 metros a partir do canhão 105mm.

d. Dados tabulares.

(1) Características.
Tiro completo:
Peso (kg)...................................................................................................... 18,57
Comprimento (cm )....................................................................................83,82

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................ 1.474
Alcance máximo (m )...........................................................................  36.708

(3) Componentes.
E s to jo ......................................................................................................... Ml 15
Propelente (5,44 k g ) .....................................................................M30 (T36)
Estopilha................................................................................................M80A1
Traçante........................................................................................................ Ml 3

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros por cunhete de madeira.

2-70. TIRO 105mm M392 PERFURANTE COM FALSO-CORPO E TRAÇANTE

Este tiro é semelhante ao tiro APDS-T M392A2 descrito no parágrafo 2-69. 
O tiro M392, de fabricação inglesa, leva a designação britânica de L36A1. É dotado de uma esto
pilha britânica L4A1 e L4A2.
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ADVERTÊNCIA -  O tiro britânico L28A1, semelhante ao tiro M392, à exceção de sua estopi
lha (L1A2, L1A3 ou L1A4), não deve ser utilizado com o canhão 105mm M68.

2-71. TIRO 105mm M456 ALTO-EXPLOSIVO ANTICARRO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tipo de tiro (Fig 2-37) é usado contra alvos
blindados.

39,342 MAX.-

Fig 2-37. T iro 105mm M456 alto-explosivo anticarro com traçante.

b. Descrição -  A granada consiste de um corpo de aço dotado de um obtu
rador de plástico, um conjunto de espigão com rosca, uma câmara de alumínio, empenagem, 
guias e uma espoleta do tipo PIBD. O corpo contém resvestimento de cobre em forma de funil 
e é carregado dom 1,06 kg de composição B. A câmara faz a adaptação da empenagem e das 
guias ao corpo da granada e contém a espoleta. O conjunto do espigão é dotado de uma coifa 
que retém um elemento piezoelétrico. A empenagem possui rosca para o recebimento de um 
traçante. Os estojos de fabricação mais antiga possuem em seu culote uma tampa de carrega
mento com rosca. Os três modelos da série M456 diferem na composição do revestimento do 
estojo. O M456A1 possui um revestimento de tecido, revestido em um dos lados por uma mistu
ra de dióxido de titânio e cera, coberta por uma película de milar. O M456E1 possui um revesti
mento semelhante, sem a película de milar. O M456 não possui um revestimento algum. O 
M456A1 também difere dos outros modelos da série pelo fato de que todos os outros corpos de 
granadas fabricados após agosto de 1967 já possuem espoletas, eliminando os componentes da 
câmara. Esta configuração é encontrada em alguns dos corpos fabricados antes de fevereiro de 
1967, dependendo do fabricante. Estas granadas são ligeiramente mais curtas e contém uma 
carga de composição B de 0,05 Kg, menor que os outros tipos.

c. Funcionamento -  Durannte a trajetória da granada o traçante queima por 
um período mínimo de 2,5 segundos. No momento do impacto, quando a granada é detona
da pelo funcionamento da espoleta, o cone se rompe, criando uma onda de choque de alta ve
locidade que penetra no alvo.

d. Dados tabulares.
(1) Características.

Tiro completo:
Peso (kg)................................................................................................... 21,74
Comprimento (cm )................................................................................. 99,92

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg).....................................................................1.170
Alcance máximo (m ).............................................................................. 8.200
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•34 153 MAX-

Carga de projeção

Estopilha de percussão 
‘ Estojo

Espoleta

Cinta de forçamento • Granada

Marcação antiga Maicaçío recente Ültima marcação

Fig. 2-38. Tiro 105 mm XM546 anti-pessoal com traçante.

(3) Componentes.
E s to jo .............................................................................................M148A1B1
Propelente (5,21 kg...................................................................................... M30
Estopilha........................................................................................................ M83
T raçante........................................................................................................ M13

e. Dados sobre embalagem -  Um tiro por cada porta-tiro de fibra; dois porta- 
tiro« oor cunhete de madeira.

2-72. TIRO 105mm M393A2, 393A1 e M393 ALTO-EXPLOSIVO PLÁSTICO 

As informações sobre esta munição são sigilosas.

2-73. TIRO 105mm M416 FUMIGENO FÓSFORO BRANCO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-38) é destinado à produção de cortina de 
fumaça e à sinalização, com efeito incendiário limitado.

b. Descrição -  A granada tem forma cilíndrica, com uma ogiva relativamente
curta e é dotada de duas cintas de forçamento de metal, uma espoleta de detonação pelo culote 
e um traçante. A granada tem as paredes delgadas e é carregada com 2,72 kg de fósforo branco, 
aproximadamente. Contém um detonador orientado pelo centro e carregado com 4,98kg de 
composição B. O estojo do detonador é dotado de um propelente com seis lâminas, o qual se
estende até a carga de fósforo branco para aumentar a estabilidade da granada na trajetória em
temperaturas acima de 43° C. Antes de ser carregado no estojo o propelente é acomodado num 
saquitel de pano.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada o traçante queima por 
um tempo mínimo de 6 segundos. Ao impacto, a espoleta funciona e aciona o detonador, que 
rompe a granada e dispersa a carga de fósforo branco. Este, contacto com o ar, se inflama, 
produzindo densa fumaça branca.

d. Dados tabulares.
(1) Características.

Tiro completo:
Peso (kg)......................................................................................................20,61
Comprimento (cm )....................................................................................93,98
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(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................... 730
Alcance máximo (m )..............................................................................9,500

(3) Componentes.
E s to jo .................................................................................... M150B1, M150
Propelente (2,72kg).........................................................................................Ml
Estopilha........................................................................................................ M86
T raçan te ................................................................................................ ... , M12
Detonador (4,98kg) de composição B )......................................................M48

e. Dados sobre embalagem -  Um tiro por porta-tiro de fibra; dois porta- 
tiros por cunhete de madeira.

2-74. TIRO 105mm M490 DE EXERCÍCIO COM TRAÇANTE

Este tiro é usado para treinamento de conduta do tiro. É semelhante, na apa
rência externa e nas características balísticas, ao tiro HEAT-T M45E1 descrito no parágrafo
2-71 acima. A granada consiste de um corpo de aço, um distanciador de alumínio, uma guia 
e uma empenagem estabilizadora com traçante.

2-75. TIRO 105mm M456E1 DE EXERCfCIO COM TRAÇANTE

Este tiro é usado para treinamento de conduta do tiro. É semelhante na apa
rência e nas características balísticas, ao tiro HEAT-T, M456E1, descrito no parágrafo 2-71 aci
ma; contudo, a granada é carregada com carga inerte (menos o traçante) e dotada de uma espo
leta inerte.

2-76. TIRO 105mm M467 DE EXERCl'CIO COM TRAÇANTE

Este tiro, usado para treinamento de pontaria, tem as mesmas característi
cas balísticas dos tiros de guerra alto-explosivos. Pesa aproximadamente 20,39 kg e tem 93,98 
cm de comprimento.

2-77. TIRO 105mm M393A1 (E l) DE EXERCÍCIO COM TRAÇANTE

Trata-se de um tiro carregado com carga inerte para treinamento de tiro ao 
alvo, montado com uma espoleta de culote, de manejo. O tiro completo pesa aproximadamente
20,39 kg e tem 93,98 cm de comprimento.

ARTIGO VIU

MUNIÇÃO PARA O OBUS 105mm M2A1, M2A2, M49, M103 e M137

2-78. GENERALIDADES

a. Armamento -  O obus 105mm é uma peça de artilharia de camapanha mon
tado em reparo rebocável ou em veículo autopropulsado. As munições para todas estas armas 
são intercambíaveis.

b. Munição

(1) Identificação -  É desengastada carga varíavel: o estojo é adaptado livre
mente à granada, permitindo a ajustagem da carga de projeção. 0« tiros alto-explosivo plástico
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(AEP), alto-explosivo anti-carro (AEAC) e de exercício constituem excessões, pois, mesmo com 
granadas livremente ajustadas suas cargas de projeção não são ajustáveis. As pinturas e as inscri
ções da munição são de acordo com o código de cores prescrito no capítulo 1.

(2) Tipos de munição -  Anti-pessoal com traçante (APESS-T), alto-explosivo 
(AE), alto-explosivo com propulsão auxiliar a foguete (AE-RA), auto-explosivo anti-carro 
(AEAC), alto-explosivo anti-carro com traçante (AEAC-T), alto-explosivo plástico com traçante 
(AEP-T), fumígena-fósforo branco (Fum - WP), fumígena com ejeção pelo culote (Fum BE), 
química de gás, química-tática (CS), de propaganda, iluminativa, de exercício (Exc), de exercí
cio com traçante (Exc-T), de salva e de manejo.

(3) Estojo -  Os tiros são montados em estojos da série M14 (inclusive o M14 
de latão), M14B1 (de aço), M14B2 (de fitas espiraladas de aço, de 5 seções), M14B3 e M14B4 
(de fitas espiraladas de aço, de 3 seções). Os de salva são montados em estojos M15 (de latão) 
ou M15B1 (de aço).

NOTA -  Na montagem do tiro 105mm em estojo M14B2 (M14E1), o gargalo poderá se dilatar 
ligeiramente, facilitando a colocação da granada, Porém, se esta não for montada com seu ponto 
de equilíbrio corretamente centralizado, o tiro ficará desalinhado e, consequentemente, impos
sibilitado para o carregamento.

PRECAUÇÃO -  Quando o tiro 105mm for utilizado com o estojo M14B2 (M14E1) (de 5 se
ções), seu culote poderá ser deslocado pelo bloco da culatra, criando problema de carregamento. 
O estojo poderá, nesse caso, ser girado manualmente, para melhor carregamento, sem nenhum 
prejuízo para o tiro.

(4) Cargas de projeção -  A maioria dos tiros 105mm contém carga de proje
ção M67, que consiste de uma carga principal e de seis suplementos de propelente M l, de granu- 
lação dupla (algumas caxgas de projeção de fabricação antiga possuem propelente Ml de 
granulação simples). Os tiros alto-explosivo anti-carro, alto-explosivo anti-carro com traçante, 
de exercício e de exercício com traçante contém uma carga fixa de propelente Ml de granula
ção simples, em saquiteL O anti-pessoal com traçante contém uma carga de projeção de dois ele
mentos de propelente M30A1, de granulação dupla. O alto-explosivo para propulsão auxiliar a 
foguete contém uma carga de cinco elementos de propelente M30A1, de granulação dupla, em 
saquitel branco. Este tiro pode, também, empregar uma carga de dois elementos de propelente 
Ml, de granulação simples, em saquitel verde.

(5) Estopilhas -  As estopilhas de ogiva de percussão utilizadas com estes ti
ros são as seguintes: M1B1A2 (com 100 grãos de pólvora negra), M28A2 (com 300 grãos de 
pólvora negra), M90 (com 380 grãos de benite) e XM108 (com 210 grãos de benite).

(6) Funcionamento -  Todos os tiros 105mm para obus, com exceção do al
to-explosivo com propulsão auxiliar a foguete com estoj' XM548 funcionam, inicialmente, da 
mesma maneira: percutida a estopilha, a carga de projeção é inflamada, produzindo gases que 
inpulsionam a granada para fora do tubo. O AE-RA com estojo XM548 funciona da mesma ma
neira, exceto nos tiros de maior alcance. Neste caso, o opérculo do foguete é removido antes do 
tiro e, no momento do disparo, a mistura pirotécnica inflama o propelente do foguete, aumen
tando o impulso da granada para fora do tubo.

2-79. TIRO 105mm XM546 ANTI-PESSOAL COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  É empregado contra pessoal a curto e a longo alcance. É 
eficiente contra pessoal protegido sob vegetação densa (fig 2-38).
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Fig. 2-38. Tiro 105mm M416 fumígeno fósforo branco com traçante.

b. Descrição -  A granada consiste de: um corpo de alumínio, um ouvido, um 
culote de aço, uma cinta de forçamento de ferro sinterisado e um traçante M13. O ouvido recebe 
um adaptador de espoleta rosqueado que contém quatro detonadores radiais XM86, um tubo de 
inflamação, um relé M7, um detonador axial XM87 e uma composição pirotécnica fumígena. O 
tubo de inflamação é de aço e, pelo centro, se estende do culote ao detonador. A granada é car
regada com oito mil dardos de aço, de 8 gramas. A carga principal (de propelente M9 em flocos, 
em saquitel plástico) e um saquitel plástico com tinta preta são acondicionados na granada, que 
emprega uma espoleta de tempo. A carga de projeção consiste de uma carga de dois suplemen
tos (cargas 6 e 7).

c. Funcionamento -  A espoleta se arma no momento do tiro e funcionará 
ou à saída da boca do tubo ou no momento para que foi regulada. O traçante M l3, inflamado 
pela queima da carga de projeção, produz um traço visível durante o início da trajetória. O fun
cionamento da espoleta aciona os quatro detonadores radiais, o fumígeno, o detonador axial e o 
relé. A explosão dos detonadores radiais rompe a ogiva da granada dispersando os dardos para a 
frente, por centrifugação. Paralelamente, o detonador axial e o relé inflamam o tubo de infla
mação, que inflama a carga principal. A pressão gerada pela queima desta última força os dardos 
e a tinta preta para fora da granada. O fumígeno produz um traço de fumaça durante a trajetó
ria, desde o acionamento da espoleta até o centro de dispersão dos dardos sobre a área do alvo, 
onde queimará durante 5 segundos. O fumígeno proporciona visualização de trajetória para a 
ajustagem do tiro sobre o alvo. A tinta de sinalização preta, do culote da granada, produz uma 
mancha no ponto de funcionamento da carga principal e é utilizada para a ajustagem na regula
ção da espoleta. O cone de dispersão para a regulagem de boca e para a de tempo é ilustrado nas 
tabelas 2-10 e 2 - l l .

ADVERTÊNCIA -  O tiro sobre a tropa amiga descoberta é proibido. Quando se atirar com re
gulagem de boca, evacuar a área a ser coberta pelo cone de dispersão (tabela 2-10) e procurar 
proteção. O tiro XM546 é de emprego limitado à carga 7; entretanto, se se visa alvos estáticos 
a distância entre 275 e 400 metros, o tiro de carga 6 com espoleta de tempo de 5 segundos é 
permitido.
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Tabela 2-10. Modelo de dispersão (ação de boca) para o tiro 105mm XM546 APESS-T

NOTA -  Aproximadamente 16 metros de aumento na abertura do arco resultam do aumen
to de 50 metros de alcance adicional.

Tabela 2-11 Modelo de dispersão (alcance) para o tiro 105mm APESS-T XM546

-  Nota: aproximadamente 16 metros de aumento na abertura do arco resultam para cada 50 
metros adicionais de alcance.

Alcance -  alcance para no ponto mais próximo do alvo. A regulagem da espoleta deve estar 
de acordo com as tabelas de tiro e de alcance. O exemplo acima servirá para os disparos nas 
diversas distâncias desde o disparo de meio segundo até o alcance máximo para o obus 105mm.
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d. Dados tabulares.

Características

Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................... 17,33
Comprimento (cm ).................................................................................... 86,74

e. Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................549
Alcance máximo efetivo (m)............................................................... 12.000

Componentes:
E s to jo ................................................................................................ série M14
Estopilha.........................................................................................................M90
Carga de projeção ( M30A1, 1,4 k g ) ................................................ XM121
T raçante................................. 77" . .......................................................... M13

f. Dados sobre embalagem — Cada porta-tiro acondiciona um tiro completo; 
dois porta-tiros (dada um encerrado em um saco impermeável) compõem um cunhete de madei
ra. Os cunhetes podem, também, conter dois sacos plásticos, utilizados para a proteção da muni
ção desembalada no local de emprego.

2-80. TIRO 105mm M l ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  Este tiro (fig 2-39) é empregado contra pessoal e material, 
com efeitos de sopro e de fragmentação.

b. Descrição -  A granada pode empregar espoletas de ogiva de duplo efeito 
instantâneo (MTSQ), de duplo efeito (TSQ), de proximidade (VT) ou de ogiva de percussão (ver 
parágrafo para finformações sobre o emprego de coifa desensibilizante em espoleta de proximi
dade). A granada possui: corpo de aço, culote troncônico (com chapa de proteção), ogiva aero
dinâmica e cinta de forçamento de tombac; pode ter cavidade normal (carregada com 2,30 kg 
de composição B ou 2,17 kg de TNT) ou profunda (com 2,08kg de composição B ou 1,93 kg de 
TNT). A carga suplementar consiste de 0,14kg de TNT. As granadas de cavidade normal tem 
montados a espoleta ou o tarugo. As de cavidade profunda podem ser fornecidas com carga 
suplementar e espoleta ou com carga suplementar e tarugo, ou somente com tarugo. A maioria 
das granadas carregadas classifica-se segundo três diferentes variações de peso. Porém, certos lo
tes de fabricação mais antiga, projetados para TNT, mas carregados com composição B, classifi
cam-se na faixa de peso 2,5. As tolerâncias de peso são classificadas no capítulo 1.

c. Funcionamento -  Percutida a espoleta, o encadeamento explosivo da gra
nada é inflamado e a detonação produz efeitos de sopro e de fragmentação.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo, com espoleta:
Peso (kg)................................................................................................... 19,03
Comprimento (cm )................................................................................. 78,92
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(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................471
Alcance máximo (m )......................................................... ..................11.270

(3) Componentes.
E s to jo .......................................................................................... da série M14
Propelente (l,25kg, M l ) ............................................................................. M67
Estopilha.................................................................................M28A2, M28B2

M1A2, M1B1A2
e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 

completo; dois porta-tiros compõem um cunhete de madeira, ou um tiro completo em um 
porta-tiro metálico, reutilizável.

2-81. TIRO 105mm ALTO-EXPLOSIVO PROPULSÃO AUXILIAR A FOGUETE XM548

a. Generalidades -  Este tiro (fig 2-40) é empregado contra pessoal e material, 
com efeitos de sopro e de fragmentação. Possui maior variação de alcance e maior efeito letal do 
que o alto-explosivo M l, descrito no parágrafo 2-80.

b. Descrição -  A granada é de cavidade profunda, carregada com 2,49kg de 
composição B, com carga suplementar de 0,14kg de TNT e possui um foguete roscado ao culo
te. O corpo do foguete (que possui cinta de forçamento) é carregado com 0,45 3kg) de prope
lente XM33 com mistura pirotécnicaretardadora, tudo acondicionado em um estojo alojado no 
culote e mantido por um opérculo. A granada pode receber espoleta de ogiva de 
percussão (EOP), de duplo efeito (EODE) ou de proximidade (prx). Os tiros de longo e médio 
alcance empregam carga 5 (saquitel branco), normalmente carregada no estojo. Os de alcance 
mínimo empregam carga 2 (saquitel verde), fornecida separadamente.
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c. Funcionamento -  Com o opérculo do foguete instalado, o funcionamento 
da granada é convencional: após a saída do tubo, acionada a espoleta na área de alvos, ocorrerá 
a detonação da granada com efeitos de sopro e de fragmentação. Para tiro de longo alcance, o 
opérculo de foguete é retirado e à saída da granada do tubo, a mistura pirotécnica é inflamada 
pela combustão do propelente; após certo percusso de trajetória, a combustão da mistura piro
técnica inflama o propelente do motor foguete, acarretando impulso adicional à granada, com o 
conseqüente aumento de alcance. A partir daí, o funcionamento da granada volta a ser normal
e, acionada a espoleta, ocorrerá a detonação com efeitos de sopro e de fragmentação.

Estojo

Propelente (foguete auxiliar)

Carga do nariz 

Anel de

Opérculo do foguete 

Conjunto de
Anel de

Luva acondicionadora do propelente 

Almofada do propelente ■
Carga suplementar

Espaçador

Granada
ogiva 

de percussão (PD)

Fig 2-40. T iro 105mm XM548 Alto-explosivo propulsão auxiliar a foguete

d. Dados tabulares.

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)....................................................................................................... 16,76
Comprimento (cm ).......................................................................................... 83

(2) Dados balísticos.
Velocidade inicial (m /seg).................................................................. ... . 547
Alcance (m ) ............................................. .............................................13.710

(3) Componentes.
E s to jo ................................................................................................... M14B4
Carga de projeção (M30A1 l,28kg XM176 em saquitel branco).
Carga de projeção (Ml 0,142kg M84 em saquitel verde)
Estopilha................................................................................................ XM108

e. Dados sobre embalagem — Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros compõem um cunhete de madeira.
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2-82. TIRO 105mm M67 ALTO-EXPLOSIVO ANTI-CARRO OU ALTO-EXPOLSIVO ANTI- 
CARRO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  Este tiro (Fig 2-41) é empregado contra blindados.

b. Descrição -  A granada consiste de um corpo de aço torncônico, uma cinta 
de forçamento de tombac e uma falsa-ogiva de aço. É carregada com l,39kg de composição B 
ou com l,35kg pentolite. Este explosivo é fundido em duas cargas: a carga 1 (l,05kg, 50/50 de 
pentolite) em torno do cone de alumínio; a carga 2 (0,29kg, 10/90) ao redor da espoleta. O re
vestimento e a falsa-ogiva são fixados por um adaptador rosqueado. O culote da granada é dota
do de uma espoleta (BD), que pode conter um traçante. A carga de projeção é de propelente de 
um só tipo de grão, acondicionada em saquitel de tecido.

c. Funcionamento -  Detonada a granada pelo funcionamento da espoleta de 
culote, o cone se rompe, criando uma onda de choque de alta velocidade e um jato de partículas 
metálicas, que penetram no alvo.

d. Dados tabulares.

(1) Características 
Tiro completo:
Peso (kg).......................................................................................................16,79
Comprimento (cm )..............................................................................178,87

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................380
Alcance máximo (m )..................................................................................7.851

31 05 MAX

Fig 2 -4 1 . Tiro 105mm M67 alto-explosivo anti-carro
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(3) Componentes:
Estojo................................................................................................M14, M14B1
Propelente (0,68kg).......................................................................................Ml
Estopilha.................................................................................M28A2, M28B2
Traçante (quando empregado): integral com a espoleta.

e. Dados sobre embalagem -  Um tiro completo por porta-tiro de fibra. Um 
porta-tiro metálico, re-utilizável, acondiciona um porta-tiro de fibra; ou dois porta-tiros de fi
bra por cunhete de madeira.

2 -83 . TIRO 105mm M67 DE EXERCÍCIO COM TRAÇANTE
Estes tiros são empregados no treinamento de condução do tiro. Asseme

lham-se, externa e balisticamente, aos alto-explosivos anti-carro e alto-explosivos anti-carro com 
traçante M67, descritos no parágrafo 2-28. A granada é de carga inerte e pode ser dotada com 
traçante.

2 -8 4 . TIRO 105mm M60 FUMfGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  Este tiro (fig 2-42) é empregado na produção de cortina 
de fumaça e sem sinalização. Produz ligeiro efeito incendiário.

b. Descrição -  Assemelha-se externamente ao alto-explosivo (AE) M l, des
crito no parágrafo 2-80. A granada, normalmente com espoleta de ogiva de percussão (PD), tem 
o corpo de aço, com um adaptador de aço e cinta de forçamento de tombac. O adaptador veda 
a extremidade anterior do estojo de detonação M5 (nele ajustado por pressão) e tem o ouvido 
para a espoleta. A carga de rutura (de tetritol) localiza-se no detonador. A granada (carregada 
com l,81Kg de fósforo branco) pode ter seu peso em 3 das 8 faixas de variação de peso, com 
relação ao peso padrão.

ADVERTÊNCIA -  Por ser carregado com tetritol, o detonador deste tiro não deve ser armaze
nado ou empregado em temperaturas superiores a +51°C.

c. Funcionamento -  A granada detona por percussão da espoleta, que infla
ma o detonador, o qual inflama a carga de rutura, que rompe o corpo da granada, dispersando o 
fósforo branco; este em contato com o ar, se inflama, criando densa nuvem de fumaça.

d. Dados tabulares.

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (K g ) ..............................................................................................19,85
Comprimento (cm).............................................................................. 78,92

(2) Dados balísticos:
Velocidade inicial (m/seg)..................................................................... 471
Alcance máximo (m )..................................................................... 11.270

(3) Componentes:
Propelente (l,25Kg M l) ....................................................................... M67
E sto p ilh a ......................................................................... M28B2 e M28A2
E sto jo ....................................................................................... da série M14
Detonador (0,117Kg) de tetritol) M5
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e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; dois porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

2 -85 . TIRO 105mm M60E1 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO

Assemelha-se ao de fósforo branco (WP) M60, exceto pela presença do deto
nador XM53, carregado com 0,10Kg de composição B5. Como não há tetritol no detonador, 
pode ser armazenado e empregado em temperaturas superiores a +62°C.

2 -86 . TIRO 105mm M84 FUMÍGENO HEXACLORETANA-ZINCO (HC) COLORIDO DE 
EJEÇÃO PELO CULOTE

a. Generalidades — Este tipo (fig 2-42.1) destina-se produzir cortina de fuma
ça e sinalização.

b. Descrição -  Assemelha-se externamente ao alto-explosivo M l, descrito no 
parágrafo 2-80. A granada é normalmente dotada de uma espoleta de ogiva de duplo efeito. É 
oca, de aço, com carga de pólvora negra (em saquitel de tecido ou de plástico), com uma chapa 
isolante de aço com evento, três barriletes fumígenos, espaçadores de papelão e um tampão de 
aço roscado no culote. Os barriletes fumígenos são de aço, atravessados por um tubo de infla
mação e contém HC branco, verde, vermelho, amarelo ou violeta.

c. Funcionamento — A carga de expulsão inflamada pela espoleta, inflama, 
paralelamente, os barriletes fumígenos e produz gases que ejetam o tampão do culote, ejetando 
no ar os barriletos em combustão, que emitem fumaça colorida por um período de 40 a 90 se
gundos.

Fig 2-42. Tiro 105mm M60 fumígeno fósforo branco

■31.10 MAX-

|de fósforo branco l *
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Fig 2-42.1 Tiro 105mm M84 Fumígeno ejeção pelo culote (HC) e colorido)

d. Dados tabulares

(1) Características:

Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)..................................................................................(HC) 18,99
Peso (kg)..................................................................................(outros) 17,98
Comprimento (cm )................................................................................. 77,44

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................471
Alcance máximo (m )............................................................................... 11.270

(3) Componentes:
E s to jo .......................................................................................... da série M14
Propelente (l,25kg) M l) ..............................................................................M67
Estopilha............................................................... ..................M28A2, M28B2

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo. Dois porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

2-87. TIRO 105mm M314A2E1 ILUMINATIVO

a. Generalidades -  Este tiro (fig 2-43) é empregado para sinalizaão ou ilumi
nação de áreas.

b. Descrição — A granada é de aço, com cinta de forçamento de tombac; pos
sui um tampão de culote, uma carga de expulsão, um barrilete iluminativo e um conjunto de 
pára-quedas. A espoleta é de tempo. A carga de expulsão (0,05Kg de pólvora negra) é acondici-
onada em plástico hermeticamente fechado. O corpo do barrilete é dotado de três freios anti-ro
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tativos e é carregado com 0,07Kg de composição iniciadora e 0,89 Kg de iluminante. O tampão 
do culote é mantido em posição por três rebites e três parafusos.

c. Funcionamento -  A carga de expulsão, inflamada pela espoleta, inflama a 
composição iniciadora do barrilete, ejetando-o com o pára-quedas pelo culote. O pára-quedas se 
desdobra e infla. O barrilete é estabilizado pelos freios anti-rotativos e o iluminante é inflamado 
pela composição iniciadora. A luminosidade média é de 450.000 velas e dura 60 segundos.

d. Dados tabulares

(1) Características:
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)................................................................................................ 21,03
Comprimento (cm)....................................................................................82

(2) Dados balísticos:
Velocidade inicial (m/seg).....................................................................432
Alcance máximo (m ).......................................................................... 9.088

(3) Componentes:
Propelente (l,25K g).............................................................................M67
E sto jo .......................................... da série...........................................M14
E sto p ilh a .......................................................................................M28A2

M28B2

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo. Dois porta tiros compõem um cunhete de madeira.

Fig 2-43. Tiro 105mm M314A2E1 Iluminativo
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ARTIGO IX
MUNIÇÃO PARA OBUS 155mm M l, M1A1, M45 e M126

2 -88 . GENERALIDADES
a. Armamentos -  Os obuses 155mm Ml e M1A1, M45 e M126 são emprega

dos em artilharia de campanha. Os modelos M l 14 e M114A1 são auto-rebocados; os M45 e 
M l26 são auto-propulsados. As quatro armas possuem tubos similares e a mesma munição.

b. Munição -  A munição para estas armas é classificada como munição de- 
sencartuchada porque os componentes individuais (granada, estopilha, carga de projeção e espo
leta) são manuseados e carregados separadamente.

(1) Identificação -  Esta munição é facilmente identificada como desencartu- 
chada pela presença de um tarugo de transporte rosqueado à cavidade da espoleta. A granada, a 
carga de projeção, a estopilha e a espoleta são embalados separadamente e cada componente é 
identificado (sobre a embalagem ou pelo próprio artigo) pelas pinturas e inscrições prescritas no 
capítulo 1.

(2) Tipos de granada — dependendo do tipo de carga as granadas de 155mm 
são classificadas como alto-exploçivas (AE), gás, fumígenas (Fum) (WP) e de ejeção pelo culote 
(EC), branco ou colorido, química CS, iluminativa e de manejo.

(3) Carga de projeção -  As cargas de projeção de guerraM3Al,M3,M4A2, 
M4A1 e M4 e a carga de manejo M2 são utilizados com esta munição. Para melhor identificação, 
as cargas de guerra são carregadas em saquitéis suplementares coloridos: saquitéis verdes para 
cargas médias; saquitéis brancos para cargas máxima e mínima.

PRECAUÇÃO -  Não misturar o conteúdo dos saquitéis verdes e brancos para fazer a mistura 
completa. Os elementos individuais nestes dois tipos de carga contêm diferentes tipos e quanti
dades de propelente e não são intermutáveis.

ADVERTÊNCIA -  Os elementos em saquitel branco M4A2 e M4A1 deverão ter um desempe
nho dentro dos limites especificados nas cargas de 5 a 7. Entretanto, tiros de pequeno alcance 
e/ou fora das previsãoes podem resultar quando estes elementos são usados com carga 3 e 4. 
Recomenda-se que os elementos em saquitel verde M3A1 ou M3 sejam usados em lugar das car
gas de saquitel branco nas cargas 3 e 4. Se as cargas de saquitel verde não forem disponíveis, as 
cargas de saquitel branco podem ser utilizadas, tendo-se, no entanto, conhecimento de que pode 
haver desvios em alcance.

(a) Carga de projeção M3A1 -  Esta é uma carga de saquitéis verdes dividida em
carga principal e quatro suplementos para tiros de cargas 1 a 5. A carga completa consiste de
aproximadamente 2,49kg de propelente carregado em quantidades desiguais em saquitéis suple
mentares de pano. As costuras do saquitel que contém a carga principal são invertidas (de mo
do que as bordas fiquem para dentro do saquitel), o que reduz a possibilidade de resíduos. No 
momento da fabricação, uma almofada redutora das chamas, contendo 57 gramas de nitrato de 
potássio é montada adiante da carga principal, sendo que almofadas semelhantes, contendo 
0,453 kg da mesma substância, são montadas adiante dos suplementos 4 e 5. Os saquitéis su
plementares são atados por meio de tirantes fixados ao suplemento de gás e amarrados sobre o 
suplemento n? 5. Uma carga de ignição, consistindo de 99 gramas de iniciador sem resíduo 
(CBI), acondicionada em saquitel vermelho, é costurada à parte posterior da seção base.

(b) Carga de projeção M3 -  Esta é uma carga de saquitel verde (fig 2-48) se
melhante à carga de projeção M3A1, (a) acima, exceto em que sua carga de projeção consiste de
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1,36 kg de pólvora negra em lugar de CBI; não possui redutor de clarão e as costuras do saquitel 
da carga principal não são invertidas.

(c) Carga de projeção M4A2 — É uma carga de saquitel branco, consistindo 
de uma carga principal e de quatro suplementos para tiros de cargas 3,4,5,6 e 7. A carga total 
tem aproximadamente 53,34 cm de comprimento por 14,73 cm de diâmetro, e é carregada com 
5,89 kg de propelente acondicionado em saquitéis de tecido. As costuras do saquitel que con
tém a carga principal são invertidas para a redução da possibilidade de resíduos.Os suplementos 
são amarrados juntos por tirantes fixados à carga base e fechados sobre o suplemento n? 7. Uma 
carga de ignição, consistindo de 99 gramas de iniciador sem resíduos (CBI), acondicionada em 
squitel vermelho, é costurado à parte posterior da seção base. Uma almofada redutora de cla
rão, contendo nitrato de potássio, é montada adiante da carga principal (suplemento n? 3), no 
momento da fabricação.

(d) Carga de projeção M4A1 -  A carga de projeção M4A1 (fig 2-44) é idênti
ca à carga M4A2, exceto em que sua carga de ignição consiste de 85 gramas de pólvora negra em
lugar de CBI; as costuras da carga principal não são invertidas, também não havendo redutor de 
clarão. O redutor de clarão M2, utilizado com esta carga, é um item de fornecimento separado.

(e) Carga de projeção M4 -  é uma carga de saquitel branco, idêntica à carga 
M4A1, exceto no fato de que é destinada somente para tiros de cargas 5,6 e 7 e consiste de uma 
carga principal e dois suplementos. O redutor de clarão M2 é também utilizado com esta carga.

(f) Carga de projeção M2, de manejo -  Esta carga de projeção completa
mente inerte uma carga de guerra em tamanho e peso e é utilizada com as granadas de manejo 
M7 e Mkl para prática de manuseio de munição.

(4) Redutor de clarão M2 (T2) -  Este redutor de chamas consiste de um sa
quitel de algodão vermelho de 10,16 cm de lado, contendo 43 gramas de pólvora negra de sul
fato de potássio. No preparo de uma carga de projeção de saquitel branco M4 e M4A1 para tiro, 
um redutor de clarão é acondicionado à extremidade dianteira de cada suplemento utilizado. 
Não se necessita de redutores de clarão para utilização da carga de saquitel verde M3. O uso do 
redutor de clarão M2, para reduzir o clarão de boca quando se dispara a carga de projeção de 
série M4, é opcional, exceto quando o boletim técnico 9-1300-385 restringe a um lote específi
co de carga de projeção o uso de apenas um redutor de chamas. A carga de projeção M4A2 pos
sui uma almofada redutora de clarão montada adiante da carga principal (suplemento n° 3) 
quando de sua fabricação). As cargas M4 e M4A1 não possuem esta almofada. O redutor de cla
rão M2, que é um item de fornecimento separado, pode ser usado com qualquer uma das cargas 
acima (M4, M4A1, M4A2) se se deseja redução de clarão adicional.

(5) Espoletas -  As espoletas autorizadas para uso com este tipo de muni
ção são descritas em detalhes no capítulo 5.

(6) Estopilhas -  As estopilhas de precussão M82 e Mk2A4, a estopilha elétri
ca Mk34 modificada e as estopilhas elétricas e de percussão M75 e Mkl5 modificada 2 e 3, são 
autorizadas para uso com armamentos 155mm tal como indicado abaixo:

Estopilhas obus
M28 M l26, M45
Mk2A4 M1.M1A1
Mkl5 modificada 2 e 3 M45
M75 M126, M45
M34 modificada 0 M45
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Fig 2-44. Carga de projeção para obus 155mm

(a) Estopilha de percussão M82 -  A estopilha de percussão M82 (fig 2-45), 
destinada a substituir a estopilha Mkl5 de eletricidade e percussão, consiste de um mergulha
dor, um elemento de ignição, um tubo acondicionador e uma cápsula carregada com uma carga 
iniciadora de 22 grãos de pólvora negra. Os componentes são alojados em um corpo cilíndrico 
de estopilha.

(b) Estopilha de percussão Mk2A4 -  A estopilha de percussão Mk2A4 (fig
2-46) consiste de uma carga iniciadora de 19 grãos de pólvora negra acondicionada em um tubo 
de estopilha, vedado em uma de suas extremidades por um disco espesso de cortiça e na outra 
extremidade por um selo de goma-laca. A estopilha possui também, em seu culote, uma válvula 
cônica para evitar o retrocesso do gás, uma bigorna e uma cápsula contendo composição inicia
dora.

(c) Estopilha elétrica e de percussão M kl5, modificada 2 e 3. Este tipo de 
estopilha (fig 2-47) pode ser acionado por percussão ou por eletricidade. Consiste de um mergu
lhador, uma cápsula iniciadora contendo composição iniciadora sensível, uma cápsula de ignição 
carregada com uma carga de ignição e uma resistência imersa em uma carga iniciadora composta 
de 30 grãos de pólvora negra. Estes componentes são montados em um corpo de estopilha 
cilíndrico.

Mergulhador Corpo Carga da estopilha (pólvora negra)

\  \  Conjunto do elemento de ignição J Cápsula-redptfnte

Fig 2-45. Estopilha de percussão M82
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Composição iniciadora Tampão de 
Cápsula da estopilha /  Cone de vedação de gás vedação

/_  /  Disco de vedação (cortiça)

Tampão 
Bigorna 7

Carga da estopilha 
(pólvora negra)

Fig 246. Estopilha de percussão Mk2A4

(d) Estopilha elétrica e de percussão M75 (T106E1)—Semelhante à estopi
lha elétrica e de percussão M kl5, (c) (acima), esta estopilha (fig 2-48) pode ser acionada eletri
camente ou por percussão. Contém uma carga iniciadora composta de 19 grãos de pólvora ne
gra.

(e) Estopilha elétrica Mk34, modificada O. É similar à estopilha elétrica e de 
percussão M kl5, (c) (acima), exceto em que é destinada somente para acionamento elétrico e 
não pode ser acionada por percussão.

(7) Embalagem

(a) As granadas de guerra são embaladas fora de engradados ou em paletes, 
sendo que cada palete contém 8 unidades.

(b) As granadas de manejo são embaladas da maneira necessária.

(c) As estopilhas Mkl5 modificada 2 e 3, e Mk24 modificada O são acondi
cionadas em vasilhames metálicos, embalados em cunhetes ou caixas de metal; as estopilhas 
M82 são embaladas por unidade em sacos à prova d’água, reembaladas em cunhete e a estopilha 
Mk2A4 é embalada em grupos, e, vasilhames metálicos reembalados em cunhete.

(d) A caiga de projeção M3 é embalada com a estopilha Mk2A4, à razão de 
duas por embalagem de metal; as cargas de projeção M4 e M4A1 são embaladas por unidade em 
embalagem de metal. A carga de manejo M2 é embalada da maneira necessária.

(e) O redutor de clarão M2 (2) é embalado à razão de 200 unidades em cada 
embalagem de metal, sendo que 4 embalagens (800 redutores de clarão) compõem um cunhete 
de madeira.

A -  Isolador 
B -  Botão de disparo 
C -  Algodão pólvora 

circundando o 
elemento elétrico

D -  Selo de metal 
E -  Mergulhador de disparo 
F — Fio de ignição 
G -  Carga de ignição 

(pólvora negra)

Fig 2-47. Estopilha elétrica e de percussão M kl5 Mod 2
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Fig 2-48. Estopilha elétrica e de percussão M75

(f) Os detonadores M71 são embalados (com os acessórios de carregamento) 
por unidade em embalagem de fibra: 10 embalagens compõem um cunhete de madeira.

(8) Funcionamento -  Até o momento em que a espoleta funciona, todas as 
munições para obus 155mm funcionam da mesma maneira. Quando a arma é disparada, os gases 
gerados pelo propelente em combustão forçam a granada, com estabilização por rotação a sair 
do tubo e a impulsionam para o alvo. A espoleta funciona segundo tempo pré-estabelecido, 
quando se aproxima do alvo, ou mediante impacto, dependendo do tipo utilizado.

(9) Precauções para o disparo -  Antes de carregar a arma, inspecionar o per
cussor para se assegurar de que a estopilha utilizada no tiro anterior foi removida.

2-89. GRANADA 155mm M107 ALTO-EXPLOSIVO (TNT) COM CARGA SUPLEMENTAR

a. Generalidades -  A granada alto-explosiva M l07 (fig 249) é utilizada prin
cipalmente para efeito de sopro, fragmentação e arrebentamento.

b. Descrição -  A granada consiste de uma cápsula de aço carregada com 6,41 
kg de TNT. Uma carga suplementar de arrebentamento (0,14 kg de TNT), acondicionada em 
um revestimento de alumínio, é montada na cavidade profunda na gola da granada. (A granada 
pode ser montada com espoleta de ogiva, de tempo ou proximidade), uma cinta de forçamento 
simples enlaça a granada a aproximadamente 8,89 cm adiante do culote troncônico. O próprio 
culote é dotado de uma capa de proteção que ajuda a evitar que gases propelentes aquecidos 
penetrem na granada.

c. Funcionamento -  Quando a granada é dotada de espoleta de tempo ou 
de ogiva, a carga suplementar é retirada e a carga explosiva é detonada diretamente por ação da 
espoleta.

d. Dados tabulares:

(1) Características 
Granada:
Peso (quando disparada) (kg)............................................................... 43,83
Comprimento (quando disparada) (cm)  .............................. 70,03

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg).....................................................................
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Fig 2-49. Granada 155mm M107 alto-explosivo com carga suplementar

Caiga M3...................................................................................................... ....
Carga M4 ou M4A1.................................................................................... ....

Alcance máximo:
Carga M3...................................................................................................... 9.890
Carga M4 ou M4A1.............................................................................. 14.586
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CAPITULO 3

CANHÕES SEM RECUO

ARTIGO I 
GENERALIDADES

3-1. ARMAMENTO

Os canhões sem recuo são armas de fácil transporte e de pequeno a médio 
peso, que podem ser disparados a partir do solo, bipé, de reparos para metralhadora calibre 30 
ou especialmente projetados, montados sobre viaturas 1/4 de toneladas e outros veículos. O re
cuo é eliminado pelo escoamento controlado dos gases propelentes, na extremidade posterior 
do tubo, por aberturas no bloco da culatra.

3-2. MUNIÇÃO

a. Componentes principais -  A munição para o canhão sem recuo é forneci
da na forma de tiros engastados completos, consistindo basicamente de granada, estojo, carga de 
projeção, estopilha e espoleta (exceto para os tiros porta-balins, que são fornecidos sem espole
ta).. Informações pormenorizadas sobre as espoletas são dadas no capítulo 5. Granadas, estojos 
e outros componentes específicos são desciitos abaixo:

(1) Granada -  À exceção dos tiros porta-balins, as granadas para a munição 
do canhão sem recuo consistem de cilindros feitos de aço e/ou alumínio, de paredes finas, pos
suindo golas curvadas, coifas em forma de ponta e culotes de secção quadrada ou troncônica, ou 
dotados de aletas. A conformação interna da granada varia de modelo para modelo, de acordo 
com os diferentes tipos de espoletas e cargas a serem utilizadas. As turgências proporcionam su
perfícies de apoio para o curso da granada através da alma do tubo. A estabilização durante a 
trajetória é obtida através da ação das cintas de forçamento ( para estabilização por rotação) ou 
das aletas (estabilização aerodinâmica).

(a) Cinta de forçamento — As granadas de estabilização por rotação possuem 
cintas de forçamento pré-raiadas, feitas em aço (fazendo parte do próprio corpo da granada) ou 
de liga metálica tombac.

(b) Aletas -  As granadas com estabilização por aletas são dotadas de guias fi
xos e um conjunto de aletas ou de aletas escamoteaveis, fixadas à traseira da granada.

(2) Estojos -  Os estojos utilizados com grande parte das munições para ca
nhões sem recuo são feitos de aço ou de alumínio e se distinguem dos desenhos convencionais 
pelas perfurações circulares localizadas nas paredes laterais ou por um disco de ruptura no culo
te. Estas aberturas permitem o escapamento de gás pela extremidade posterior da arma, contra- 
pondo-se ao recuo. Um revestimento de tecido, de papel marrom, de plástico ou uma combina
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ção de Raion e de plástico dentro do estojo protege e retém o propelente. a parte externa do es
tojo é tratada com um acabamento protetor. Na maioria dos casos, o estojo fica rigidamente fi
xado à granada por puncinamento de ponta esférica ou ponteaguda, em pontos distribuídos 
uniformemente.

(3) Propelentes -  As cargas de projeção utilizadas com este tipo de munição 
consistem de quantidades variáveis de propelente granular simples ou multi-perfurado, ou em 
forma de flocos.

(4) Estopilha — Estopilhas de percussão são empregadas em qualquer muni
ção para os canhões sem recuo.

b. Classificação -  Dependendo do tipo da carga da granada e da finalidade 
para os quais o tiro é utilizado, a munição para os canhões sem recuo é classificada como se 
segue:

(1) Anti-pessoal com traçante (AP-T). Tiros com designação anti-pessoal com 
traçante (AP-T) conduzem uma carga útil composta de pequenos fragmentos de aço, com 
estabilização por aletas, chamados “ dardos” . São empregados contra pessoal e contra material 
bélico leve.

(2) Alto-explosivo AE -  Este tiro feito de aço e com uma grande carga de 
arrebentamento, composta de alto-explosivo e produz efeito de sopro e fragmentação. É 
utilizado contra pessoal e material bélico e pode ser dotado de espoleta de duplo efeito ou de 
percussão, de acordo com o tipo de ação desejada.

(3) Alto-explosivo anti-carro AEAC -  O tiro AEAC contém uma carga oca 
de alto-explosivo e é utilizado contra alvos blindados. Possue espoleta de ogiva de percussão, 
de culote de percussão ou de ogiva com percussão no culote. O efeito do tiro AEAC depende de 
fatores tais como tipo, forma e dimensões da carga explosiva, oca, rotação (se for o caso) e 
características da espoleta. Quando a granada é detonada, o cone se rompe criando uma onda 
de choque de alta velocidade e um jato de partículas de metal que penetram no alvo.

(4) Fumígeno fósforo branco (Fum) -  O tiro fumígeno é do tipo de arreben- 
tamento, semelhante aos tiros alto-explosivos. O detonador, que é composto de um tubo com 
carga de alto-explosivo, é utilizado para ruptura do corpo da granada, que contém carga de fós
foro branco e auxilia na dispersão desta carga.

(5) Porta-balins -  A granada porta-balins consiste de um corpo cilíndrico 
fixado a um culote de aço ou alumínio. O corpo da granada, que contém uma carga útil de 
fragmentos de metal ou dardos, é projetado para suportar as forças exercidas pela alma da arma. 
Logo que a granada ultrapassa a boca do tubo da arma, a pressão exercida pelo ar sobre o disco 
de vedação e a força centrífuga agindo sobre a carga útil e sobre o corpo do porta-balins forçam 
o corpo da granada a se abrir, dispersando o conteúdo. A munição porta-balins é destinada a 
disparos de pequeno alcance, contra pessoal e material bélico leve.

(6) Alto-explosivo plástico AEP -  Os pormenores, características e princípio 
de funcionamento são sigilosos.

(7) Manejo -  Os tiros de manejo simulam tiros de guerra e possuem as 
mesmas dimensões, peso e centro de gravidade destes tiros. São destinados à prática de 
operações da arma.



ADVERTÊNCIA -  O uso de munição de guerra com finalidade treinamento, em substituição, à 
munição de manejo autorizada, é extremamente perigoso e não é permitido sob qualquer 
circustância.

(8) De exercício (Exc) -  Os tiros de exercício simulam os de guerra e pos
suem as mesmas dimensões, peso e centro de gravidade. Diferem daqueles apenas com relação 
à carga alto-explosiva, que foi substituída por uma inerte. Podem conter uma carga de sinaliza
ção e uma espoleta.

3-3. PRECAUÇÕES NO MANUSEIO E DISPARO

a. A munição para os canhões sem recuo é embalada de modo a fazer face às 
condições normalmente encontradas em campanha. Entretanto, a munição desembalada, 
consistindo especificamente dos tiros que possuam, estojos perfurados, deve estar trotegida contra 
pedras ponteagudas, varetas, ferramentas ou outros objetos que possam perfurar o revestimen
to do propelente.

b. Após a remoção da embalagem, o tiro estará pronto para disparo, salvo 
substituição de espoleta ou regulagem de espoleta de tempo. Assegurar-se de que a garra em 
forma de U foi removida das fendas de regulagem da espoleta nos tiros dotados de espoleta de 
ogiva, antes de se carregar o tiro na arma.

c. A munição deve estar isenta de matérias estranhas, areia, lama, umidade, 
neve, gelo e graxa antes que seja colocada na arma.

d. Quando os canhões sem recuo são disparados, um jato de chamas e de resí
duos é expelido pela traseira da arma. Tanto a munição quanto o pessoal, especialmente o muni- 
ciador, devem se manter afastados da área de sopro.

e. Devido ao estampido e à concussão produzidos pelo disparo do canhão, 
todos os elementos que o estiverem operando e outros elementos nas proximidades deverão 
usar tampões nos ouvidos ou quaisquer outros dispositivos similares de proteção.

ADVERTÊNCIA -  O excesso de calor no interior do tubo pode causar funcionamento prema
turo do tiro, com dano para a arma e ferimentos ao pessoal.

f. Após cada disparo, inspecionar o armamento para a localização de pos
síveis incandescentes, antes do recarregamento.

g. Consultar o capítulo 5 para a obtenção de instruções sobre o procedimen
to a ser adotado na prevenção do funcionamento prematuro das espoletas, quando os tiros 
são disparados durante período de chuva excessivamente forte.

h. A seguinte advertência é aplicável a todas as munições contendo detona- 
dores do tetritol e descrita neste capítulo:

ADVERTÊNCIA -  Os tiros que contêm detonadores de tetritol não devem ser armazenados ou 
disparados em temperaturas superiores a +51°C.
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ARTIGO II

MUNIÇÃO PARA OS CANHÕES SEM RECUO 57mm M18, M18A1 e T15E16

3-4. GENERALIDADES

a. Armamento -  Os canhões sem recuo M18,M18A1 eT15E16 são armas de 
calibre 57mm, empregadas no tiio direto, montadas sobre reparos ou apoiadas no ombro. São 
equipadas com mecanismo da culatra operado manualmente e com um mecanismo de disparo 
de percussão. Os canhões M18 e M18A1 diferem somente na posição da câmara e nos dispositi
vos de operação do bloco da culatra. O T15E16 é semelhante aos da série M18, sendo que a 
maior diferença consiste no mecanismo do gatilho e no conjunto de segurança. Todos os três 
modelos empregam o mesmo tipo de munição.

b. Munição

(1) Identificação -  A munição para estes canhões distingue-se pelo estojo de 
aço perfurado, pelo suporte de ombro localizado próximo à boca do estojo e pelas cintas de for- 
çamento fundidas juntamente com o corpo da granada. A pintura e as inscrições são de acordo 
com o código de cores prescrito no capítulo 1.

(2) Tipos de granada -  De acordo com o tipo da granada, esta munição é 
classificada em porta-balins alto-explosiva, alto-explosiva anticarro, fumígena e de exercício.

(3) Estojos -  Os estojos de aço perfurado M30, M30A1, M30A1B1 e 
M30A1B2 são utilizadas com esta munição. Todos os quatro modelos são semelhantes, exceto 
quanto ao suporte de ombro e ao revestimento. O suporte de ombro consiste de um anel de 
tombac, instalado sobre o estojo M30; de uma superfície circular, integral, em relevo, sobre o 
estojo M30A1; de uma série de três ou mais projeções completas sobre os estojos M30A1B1 e 
M30A1B2. O estojo M30 utiliza um revestimento de papel marrom, fixado à parede interna. Os 
outros modelos são dotados de revestimento de plásticos flexível antitérmico.

(4) Carga de projeção -  Aproximadamente 0,453 kg de propelente granular 
menoperfurado M10, é utilizado nas cargas de projeção de todas as munições para o canhão sem 
recuo 57mm.

(5) Estopilhas -  A estopilha de percussão M60A1, carregada com 285 grãos 
de pólvora negra, é autalmente usada neste tipo de munição. Os estojos de fabricação mais 
antiga utilizam a estopilha M60, carregada com 285 grãos de pólvora negra, ou a estopilha M46, 
carregada com 200 grãos de pólvora negra.

ADVERTÊNCIA -  As estopilhas M60 podem se romper ocasionalmente; por isso as almas das 
armas devem ser inspecionadas após cada disparo, para a localização de fragmentos.

(6) Funcionamento -  Até o momento do impacto, todas as munições para 
os canhões sem recuo 57mm, funcionam d o  seguinte m o d o : q u an d o  o canhão  ê d isparado , o 
percussor fere a estopilha de percussão. A chama resultante inflama a carga de projeção, 
passando através dos eventos do tubo da estopilha. O gás originado da carga de projeção em 
combustão expele a granada e a implsiona para o alvo. A cinta de forçamento pré-raiada, agindo 
em conjunto com o raiamento da alma do tubo, transmite à granada movimento rotativo. 
Todos os tiros, à exceção do porta-balins, possuem estabilização por rotação durante a trajetória.
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3-5. TIRO 57mm T25E25 PORTA-BALINS

a. Generalidades) -  O tiro porta-balins T25E25 (fig 3-1) é destinado ao uso 
antipessoal em disparos a pequeno alcance.

b. Descrição -  Este tiro consiste de um estojo M30A1B1 ouM 30AlB2, 
grampeado a uma granada porta-balins feito de aço de lâmina fina. A granada recebe em sua 
parte traseira um pesado culote de aço e é fechada na extremidade dianteira por um disco de 
vedação, que é grampeado e fixado por soldagem ao corpo do porta-balins. Quatro sulcos longi
tudinais uniformemente espaçados estendem-se a partir da extremidade anterior da granada até 
aproximadamente 0,64 cm da cinta de forçamento pré-raiada. A carga útil consiste de 154 par
tículas cilíndricas de metal, empilhadas.

C A N I S T É R -
T Í» 5 C S

Iniciais do montador e número de lote 

Calibre e modelo do estojo 

Número de lote d o  estojo 

Ano de fabricação do estojo 
Tipo e  m odelo da granada 

Modelos de armamento

Blocos de aço 
Forração de polietileno cilíndricos

Fig. 3-1. Tiro 57mm T25E5 portabalins.

c. Funcionamento -  Logo que a granada ultrapassa a boca do tubo, a pressão 
exercida pelo ar sobre o disco de vedação e a força centrífuga, que age sobre o corpo da granada 
a se romper ao longo dos sulcos, dispersando as partículas. A densidade padrão é de aproxima
damente uma penetração completa em cada 37 cm2, em um alvo de 2,5cm de espessura, feito 
de tábua de pinho, a uma distância de 53,24m.

d. Dados tabulares
(1) Características

Tiro completo (k g ).............................................................................. . . 2,46
Comprimento (cm )................................................................................. 39,32

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................ 365
Alcance máximo efetivo (m).................................................................. 53,20

(3) Componentes
Estopilha................................................................................................M60A1
Carga de projeção (0,453 kg) . . . ..........................................................M10
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3-6. Tiro 57mm M306A1 ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  O tiro alto-explosivo M306A1 é utilizado para efeitos de 
sopro, fragmentação e arrebentamento.

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; vários tiros são acondicionados em cunhete de madeira.

Fig. 3-2. Tiro 57mm M306A1 alto-explosivo.

b. Descriçío -  Este tiro consiste de um estojo (revestido de plástico) M30A1 
ou M30A1B1, grampeado a uma granada de alto-explosivo, de corpo de aço e paredes fina», 
um culote, uma ogiva curta com rosqueamento interno e uma cinta de forçamento completa, 
pré-raiada. A granada contém uma carga explosiva equivalente a 0,23kg de TNT ou composição 
B. Possui também uma turgência na extremidade anterior da ogiva e outra imediatamente adian
te da cinta de forçamento.

c. Funcionamento -  Este tiro é equipado com uma espoleta de ogiva que 
funciona por impacto direto ou por ricochete. Quando a espoleta funciona, seu percussor dispa
ra e atinge o detonador, o qual, por sua vez, inicia o encadeamento explosivo da granada, deto
nando subsequentemente a carga explosiva, produzindo sopro e fragmentação.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg).........................................................................................................2,47
Comprimento (cm )..........................................................................................45

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................ 365
Alcance máximo (m ).............................................................................. 4.506

(3) Componentes
E s to jo ........................................................................... M30A1 ou M30A1B1
Estopilha.............................................................................. M60, M60A1 M46
Carga de projeção (0 ,1 5 k g )........................................................................M10
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3-7. TIRO 57mm M306 ALTO-EXPLOSIVO

O tiro alto-explosivo M306 é semelhante ao tiro M306A1. Difere principal
mente no desenho da cavidade de grampeamento e na carga da granada, que consiste de TNT 
fundido.

3-8. TIRO 57mm M307A1 ALTO-EXPLOSIVO ANTI-CARRO

a. Generalidades -  O tiro alto-explosivo anti-carro M307A1 (fig 3-3) é usado 
contra alvos blindados.

b. Descrição -  Este tiro consiste basicamente de um estojo da série 
M30A1B1, fixado à granada por quatro grampos de ponta esférica, uniformemente espaçados. 
A extremidade anterior da granada possui rosqueamento externo para receber uma espoleta de 
ogiva. Uma carga oca, de 181 gramas de composição B e pentollte 50-50, fica localizada na par
te traseira de um revestimento de cobre hemisférico, grampeado ao interior da granada. O espa
ço vazio do revestimento de cobre proporciona a condição ideal da carga oca contra o alvo. 
Uma manga de aço presa ao pescoço do revestimento de cobre, se estende axialmente através 
da carga oca, proporcionando uma passagem que vai da espoleta a um agregado reforçador, de 
tetril, localizado no culote da carga explosiva.

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro acondiciona um tiro completo;
vários porta-tiros são embalados em um cunhete de madeira.

Fig. 3-3. Tiro 57mm alto-explosivo anticarro.
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c. Funcionamento -  No momento do impacto no alvo, a espoleta funciona 
e inflama através da manga de aço, a carga reforçadora de tetril, a qual, por sua vez, detona a 
carga explosiva. Esta explosão rompe o revestimento de cobre, criando uma onda de choque 
de alta velocidade e um jato de partículas de metal que penetram o alvo.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................... 2,46
Comprimento (cm )................................................................................. 47,70

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................365
Alcance máximo (m ).............................................................................. 4.442

(3) Componentes:
E s to jo ...........................................................................M30A1B1 ou M30A1
Carga de projeção (0,45 3kg).....................................................................M10
Estopilha.................................................................................M 60A louM 60

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários tiros são embalados em um cunhete de madeira.

3-9. TIRO 57mm M307 ALTO-EXPLOSIVO ANTI-CARRO

O tiro alto-explosivo anti-carro M397 é semelhante ao tiro M307A1. Difere 
principalmente no estojo M30, que possui revestimento de papel e na estopilha de percussão 
M46.

3-10. TIRO 57mm M308A1 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  O tiro fumígeno (Fum) M308A1 é usado principalmente 
para produção de cortina de fumaça e sinalização.

b. Descrição -  Este tiro (fig 3-4) é semelhante ao alto-explosivo M306A1 
em contorno externo e em propriedades balísticas; difere só no tipo de carga da granada, que é 
de fósforo branco e pela presença de um adaptador de aço adicional, colocado na ogiva da gra
nada. O adaptador acomoda a espoleta e o conjunto do detonador M21. Usado exclusivamente 
com o tiro fumígeno, o conjunto do detonador é fabricado de alumínio ou de aço e contém
5,39 gr. de tetril.

c. Funcionamento -  O funcionamento da espoleta no momento do impacto 
causa a detonação do detonador, o qual por sua vez rompe o corpo da granada, dispersando a 
carga de fósforo branco, que se inflama em contacto com o ar criando densa cortina de fumaça.

d. D ados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................... 2,46
Comprimento (cm )................................................................................. 44,55
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(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................365
Alcance máximo (m ).................................................................................4.140

(3) Componentes
E s to jo ................................................................................................. M30A1B1
Estopilha................................................................................................... M60A1
Carga de projeção (0,453 gr).......................................................................M10
Detonador (5,39 g r ) ................................................................................... M21

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários tiros são embalados em um cunhete de madeira.

3-11. TIRO 57mm M308 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO

O tiro de fósforo branco M308, modelo mais antigo do tiro M308A1, utiliza 
um estojo de revestimento de papel M30 e uma estopilha de percussão M46. Em todos os outros 
aspectos é idêntico ao modelo anterior.

3-12. TIRO 57mm M306A1 EXERCÍCIO

O tiro de exercício M306A1 (fig 3-5) é usado em exercício de conduta do 
tiro. Os componentes são os mesmos utilizados no tiro alto-explosivo M306A1, exceto a carga, 
que consiste de 204 gr e serve como carga de sinalização. Balisticamente, a granada de exercício 
eqüivale à alto-explosiva.

3-13. TIRO 57mm M306 DE EXERClClO ( GRANADA INERTE)
A não ser por suas características completamente inertes, este tiro é idêntico 

ao tiro M306A1 ( de exercício). A granada é carregada com 0,24kg de carga inerte e é dotada 
de uma espoleta inerte.

3-14. SUB-CALIBRE .30 PARA CANHÃO 57mm SEM RECUO

17 54 MAX

Número dc lo te  de m uniçio  marcado 
no lado oposto

C inta  de forçam ento

Fig 3-4. T iio  57m m M308A1 ftim ígeno fósforo branco
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Este sub-calibre (fig (3-6)utilizado paia treinamento de pessoal na operação 
dos canhões sem recuo calibre 57mm. Consiste de componentes modificados de um tiro 57mm 
(espoleta e granada inertes e estojo vazio), nos quais é montado um cano de metralhadora.30 
modificado, contendo uma porca de travamento. Três parafusos, dois fixos e um ajustável, com 
porcas, mantêm o subcalibre firmemente fixado em sua posição dentro do canhão sem recuo. O 
cano contém orifícios para a ventilação dos gases propelentes. Um tiro regular esférico, de cali
bre .30, é utilizado para a simulação do disparo de um tiro 57mm. O uso do sub-calibre possibi
lita grande economia no treinamento de pessoal. Este dispositivo pode ser também usado sem o 
tiro esférico de calibre .30, como tiro de exercício para prática de carregamento da arma.

ARTIGO III

MUNIÇÕES PARA CANHÕES SEM RECUO 75mm M20 E T21A12

3-15. GENERALIDADES

a. Armamento -  Os canhões sem recuo M20 e T21E12 são armas refrigera
das a ar, de carregamento simples, destinadas ao tiro direto sobre reparo tripé. Estes dois tipo de 
canhões são idênticos e utilizam o mesmo tipo de munição; diferem apenas com relação às 
designações de modelos e aos números referentes às partes do tubo e da câmara.

b. Munição

(1) Identificação — Semelhante na aparência à munição dos canhões sem 
recuo calibre 57mm, a munição 75mm também se distingue pelas perfurações nas paredes late
rais do estojo e por uma cinta de forçamento pré-raiada, que enlaça a granada logo adiante do 
culote. A forma dos estojos dos tiros 75mm difere do contorno cilíndrico dos estojos de outros 
calibres, sendo que o diâmetro de seu culote é um pouco maior que o da boca. Existe também 
um gargalo na parte dianteira do estojo, tal como ilustrado na figura 3-7. As pinturas e as inscri
ções obedecem ao código prescrito no capítulo 1.

Fig. 3-5. Tiro 57mm M306A1 de exercício.

(2) Tipos de granada -  A munição para os canhões sem recuo 75mm é classi
ficada de acordo com a carga de granada em alto-explosiva (AE), alto-explosiva plástica com tra
çante (AEP-T), alto-explosiva anticarro (AEAC), alto-explosiva anticarro com traçante 
(AEAC-T), Fumígena, e de exercício (Exc).



Fig. 3-6. Subcalibre .30, para canhões sem recuo 57mm.

(3) Estojos — Os estojos M31 eM 31A l, feitos de aço e perfurados, utilizados 
com esta munição, são idênticos aos anteriores, com exceção de seu revestimento interno. O 
estojo M31 utiliza um revestimento de papel marrom; o estojo M31A1, um revestimento de 
plástico com um outro interno de raion.

(4) Carga de projeção -  O propelente utilizado na munição para os canhões 
sem recuo é o granular monoperfurado M10. A carga de projeção varia em grandeza, de acordo 
com o modelo. A quantidade de propelente utilizada em cada modelo é indicada nos dados ta
bulares para cada tipo específico de estojo.

(5) Estopilhas -  As estopilhas de percussão M47 e M47B2, com 300 grãos 
de pólvora negra cada, são utilizadas com esta munição.

(6) Carga de ignição — Uma carga de ignição, consistindo de 305 grãos de 
pólvora negra e acondicionada em envelope de seda, é utilizada para auxiliar a estopilha e tam
bém para funcionar como fonte suplementar de energia para propulsão da granada em direção 
ao alvo. Esta carga fica colocada sobre a de projeção e fixada por um separador (fig 3-8).

(7) Funcionamento -  Até o momento do impacto, todas as munições para 
os canhões sem recuo 75mm funcionam da seguinte maneira: Quando a arma é disparada, o per
cussor fere a estopilha de percussão. A chama resultante inflama a carga de projeção através 
dos orifícios do tubo da estopilha. O gás originado pela combustão da carga de projeção propor
ciona a força necessária ao impulsionamento da granada na direção do alvo. A cinta de força- 
mento pré-raiada, agindo em conjunto com o raiamento do tubo, transmite à granada movimen
to rotativo que a estabiliza durante a trajetória.

3-16. TIRO 75mm M309A1 ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  O tiro alto-explosivo M309A1 é utilizado para efeitos de 
sopro, fragmentação e arrebentamento.

b. Descrição -  Este tiro (fig 3-7) é fornecido com espoleta PD instantânea ou 
MTSQ, (de duplo efeito), consistindo de um estojo com revestimento de plástico M31A1,
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grampeado à granada alto-explosiva, a qual contém uma carga de 0,680 kg de TNT. A granada 
possui um corpo de aço de paredes delgadas, com culote troncônico, uma ogiva longa com rosca 
interna e uma cinta de forçamento completa, pré-raiada. Uma turgência localizada na parte tra
seira da ogiva e outra localizada imediatamente à frente da cinta de forçamento, proprocionam 
uma superfície de apoio à granada durante seu curso através do tubo.

c. Funcionamento -  O funcionamento da espoleta (ver capítulo 5) detona 
a carga explosiva de TNT, assim criando o efeito desejado de sopro e fragmentação.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg).................................
Comprimento (cm )...............

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m/seg) . . 
Alcance máximo (m )............

(3) Componentes:
E s to jo ....................................
Estopilha.................................
Carga de projeção..................

10,13
73,45

. 301 
6.361

M31 ou M31A1 
M47 ou M47B2 
. (l,49kg) M10

Parafusos fixos e porcas de trava

Parafuso ajustável c porca de trava

ano de  M tr calibre .30 , m odificado

Fig 3-6. Subcalibre .30, para canhOcs sem recuo  S7mm

O rifício para a 
saida dos gases

Porca de  travam ento do  cano

e. Dados sobre embalagem — cada porta tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários tiros são reembalados em cunhetes, encerrando cada cunhete dois tiros.

3-17. TIRO 75mm M309 ALTO-EXPLOSIVO

O tiro alto-explosivo M309 é idêntico ao tiro M308A1, exceto na 
granada, que é fixada a um estojo revestido de papel M31.
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3-18. TIRO 75mm M310A1 ALTO-EXPLOSIVO ANTICARRO COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  O tiro alto-explosivo anticarro com traçante M310A1 é 
usado contra alvos blindados.

b. Descrição -  Este tiro (fig 3-8) consiste de um estojo com revestimento de 
plástico M31A1, fixado à granada de alto-explosivo anticarro. A granada possui um corpo de 
aço, internamente rosqueado ao culote para receber uma espoleta de culote com traçante. A 
ogiva é formado pela coifa balística, rosqueada a um adaptador na extremidade anterior do 
corpo da granada. Uma carga oca (composição B, 0,453 kg) é colocada por trás de um cone 
de cobre de pequena espessura, que a fixa em posição no interior da granada, através de um 
adaptador. O espaço localizado adiante do cone de cobre proporciona a necessária distância 
para a penetração no alvo.

c. Funcionamento -  No momento do impacto no alvo, a espoleta detona a 
carga explosiva de composição B, a qual rompe o cone de cobre, criando uma onda de choque 
de alta velocidade e um jato de partículas de metal, que penetram no alvo. O propelente em 
combustão inflama o traçante na alma da arma, produzindo, assim, um traço visível durante a 
trajetória da granada.

Fig. 3-8. Tiro 75mm M310A1 alto-explosivo anticarro com traçante.

d. Dados tabulares

(1) Características 
Tiro completo:
Peso (kg)........................................................................................................9,54
Comprimento (cm )................................................................................. 73,46

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................... 304
Alcance máximo (m )............... .............................................................. 6.672
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(3) Componentes
E s to jo ........................................................................................... M31A1
Estopilha................................................................................. M47 ou M47B2
Carga de projeção (1,446 k g ) ....................................................................MIO
T raçante .......................................................................................................... M5

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários tiros são reembalados em cunhetes, encenando, cada cunhete, dois tiros.

3-19. TIRO 75mm M310 ALTO-EXPLOSIVO ANTICARRO COM TRAÇANTE

O tiro alto-explosivo anticarro com traçante M310 difere do tiro M310A1 
principalmente pelos fatos de utilizar um estojo M31 e da carga da granada consistir de 0,37 kg
de pentolite 50-50. A cavidade da espoleta fica envolta por 86,2 gramas de pentolite 10-90.

3-20. TIRO 75mm M349 ALTO-EXPLOSIVO PLÁSTICO

As características de funcionamento desta munição são sigilosas.

3-21. TIRO 75mm M311A1 FUMIGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  O tiro fumígeno (Fum) M 31 IA 1 é utilizado para produção 
de cortina de fumaça e sinalização.

b. Descrição -  Este tiro (fig 3-9) consiste de uma granada dotada de espoleta 
de ogiva e fixada a um estojo de revestimento plástico tipo M31A1. Sua configuração externa 
e suas propriedades balísticas se assemelham às da granada alto-explosiva M309A1. O corpo da 
granada, um estojo de aço contendo 0,61 kg de fósforo branco (Fum) possui um culote troncô- 
nico e turgências nas partes dianteira e traseira. Um adaptador de aço ajustado à gola da grana
da acomoda a espoleta; junto a esta fica também um estojo do detonador M6. Aproximadamen
te 3,49cm mais comprido do que a carga do arrebentador, o estojo acondiciona os detonadores 
M l e M8. O estojo de detonador, consistindo de um tubo de aço sem costura na extremidade 
anterior de modo a formar manga, é ajustado sob pressão ao adaptador da granada. O detona
dor propriamente dito consiste de um tubo de alumínio de aproximadamente 20,32 cm de 
comprimento por l,27cm de diâmetro e é carregado com 28,63 gramas de tetril. O acionador 
do detonador consiste de uma cabeça de aço, contendo um detonador e um tubo com 34 grãos 
de agragado de tetril.
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c. Funcionamento -  O funcionamento da espoleta no momento do impacto 
causa a detonação do detonador, o qual rompe o corpo da granada liberando a carga de fósforo 
branco a qual, ao entrar em contacto com o ar, se inflama e cria densa nuvem de fumaça que ser
ve para produzir mascaramento ou sinalização.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................10,51
Comprimento (cm )................................................................................. 73,46

(2) Dados balísticos
Velocidade inical (m /se g )...........................................................................301
Alcance máximo (m )..............................................................................6.361

(3) Componentes
E s to jo ......................................................................................................M31A1
Estopilha................................................................................. M47 ou M47B2
Carga de projeção ( l ,5 5 k g ) .......................................................................M10
Iniciador do de to n ad o r..............................................................................Ml
D etonador.......................................................................................................M8

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários tiros são reembalados em cunhetes, encerrando, cada cunhete, dois tiros.

3-22. TIRO 75mm M311 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO

O tiro fumígeno M311 difere do M311A1 principalmente quanto a seu esto
jo que, ao invés de ser o M31A1 é o M31, com revestimento de papel.

3-23. TIRO 75mmM309Al DE EXERCÍCIO

O tiro de exercício M309A1 é destinado à prática de condução do tiro. 
Difere do alto-explosivo M309A1 quanto a sua carga (0,5 8kg de material inerte) e também 
quanto à utilização de dois agregados de pólvora negra, que servem como carga de sinalização.

3-24. TIRO 75mm M309 ou M309A1 DE EXERCÍCIO (GRANADA INERTE)

Diferentemente do tiro de exercício M308A1, estes tiros são montados com 
granadas completamente inertes e com estopilhas também inertes. O tiro de exercício M309, 
fixado a um estojo do tipo M31 com revestimento de papelão e o tiro de exercício M309A1, 
fixado a um estojo do tipo M31A1, com revestimento de plástico, são idênticos à granada de 
alto-explosivo M309A1 com configuração externa.

3-25. SUBCALIBRE .30 M7

Este tipo (fig 3-10) de subcalibre, consistindo de um cano modificado de 
metralhadora de calibre .30, no qual um tiro regular esférico de calibre .30 simula o disparo do 
tiro de 75mm. Utilizado para a prática de operação dos canhões sem recuo 75mm, este disposi
tivo, sem o tiro esférico .30, serve para a prática de carregamento da arma. É fornecido comple
tamente montado e semelhante em aparência a um tiro completo de munição.

155



Estojo da culatra

Extrator 
Porta da

Tranqueta 
Percussor 

Percutor do extrator

Fig 3-10. Subcalibre .30 M 7

ARTIGO IV

MUNIÇÃO PARA OS CANHÕES SEM RECUO 106mm M40A1 e M40A1C

3-26. GENERALIDADES

a. Armamento -  Os canhões sem recuo 106mm M40A1 e M40A1C são 
armas refrigeradas a ar, de carregamento pela culatra, empregadas contra carros de combate, 
casamatas, barricadas e eventualmente pessoal. Dependendo do reparo, podem ser usados sobre 
o solo ou montados sobre veículos. O reparo M149E5, utilizado sobre a viatura auto-propulsada 
M50, proporciona posicionamento para seis canhões. O equipamento auxiliar utilizado com es
tas armas inclui o fuzil apontador .50 M8C.

b. Munição

(1) Identificação -  Todas as munições para canhão sem recuo 106mm se 
distinguem pelo estojo de aço perfurado, comum a este tipo de munição. As granadas feitas de 
aço ou de aço e alumínio, variam em contorno de acordo com as diferentes espoletas e cargas 
que utilizam. As granadas APES-T (anti-pessoal com traçante) trazem cinta de forçamento pré- 
raiada; as AEAC (alto-explosivas anti-carro), de estabilização por aletas, não a trazem. As 
pinturas e as inscrições obedecem ao código prescrito no capítulo 1. As inscrições em forma 
de losango, estampadas em cor branca sobre o corpo da granada, indicam que o tiro é carregado 
com dardos e é destinado ao uso antipessoal.

(2) Tipo de granadas -  A munição para estes canhões é classificada como 
antipessoal com traçante (APES-T), alto-explosiva com traçante, alto-explosiva plástica, depen
dendo da carga da granada e de sua configuração.

(3) Estojos -  A munição para os canhões sem recuo 106mm compreende es
tojos de aço M93, M93B1, M94 e M94B1. Estes estojos possuem perfurações em fileiras alter
nadas nas paredes laterais. Os M93B1 e M94B1 constituem-se de duas peças, uma cabeça e um 
tubo; os M93 e M94 são dotados de um revestimento interno de raion, envolvido por outro re
vestimento de polietileno; a série M93 usa um revestimento de raion revestido de plástico, em

Parafuso embutido
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peça única. Estes revestimentos são usados para proteção e retenção do propelente. A cabeça do 
estojo M93B1 contém um orifício para carregamento de 3,18cm de diâmetro, com rosca para 
receber um tampão de aço.

Fig 3-11 106mm XM581 antipessoal com traçante

(4) Carga de projeção -  O propelente granular M26 multi-perfurado e de ba
se dupla, acondicionado no revestimento do estojo, é utilizado em todas as munições para os 
canhões sem recuo 106mm. A quantidade de propelente varia de tiro para tiro, tal como indica
do nas instruções de cada tiro.

(5) Estopilha -  A estopilha de percussão M57, usada com esta munição, con
siste de um tubo de aço perfurado contendo uma carga iniciadora de pólvora negra e uma cabe
ça de latão. Uma das extremidades do tubo é fechada por um diafragma de papelão e a outra é 
montada sob pressão na cabeça da granada. Esta cabeça, que contém uma estopilha, um bujão 
de disparo e uma cápsula de bateria, é montada por pressão no culote do estojo.

(6) Funcionamento -  Quando a arma é disparada, o percussor fere a estopi
lha de percussão, inflamando a mistura iniciadora, a qual por sua vez inflama a pólvora negra. 
As chamas originadas da pólvora negra em combustão passam através dos eventos, iniciando a 
queima do propelente acondicionado em saquitel e colocado em torno da estopilha. O prope
lente em combustão lança a granada através do tubo da arma em direção ao alvo. Todas as mu
nições 106mm funcionam desta maneira até o momento de atuação da espoleta ou até o impa
cto; entretanto, nem todos os tiros empregam o mesmo processo de estabilização de trajetória.

ADVERTÊNCIA -  Assegurar-se de que os canhões sem recuo 106mm da série M40 recebam 
somente a munição autorizada especificamente para eles.

(7) Preparação para o disparo -  O carregamento da munição do canhão sem 
recuo 106mm na câmara do armamento é facilitado pela existência de dois ressaltos indicadores 
de posicionamento (índices), os quais previnem danos, desde que sejam estritamente observados 
os seguintes procedimentos:
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-  Tabela 3-2. Padrão para a dispersão da carga útil do tiro 106mm antipessoal XM581 regula
da para ação de boca.

— Nota: Aproximadamente 16 metros de aumento na abertura do arco resultam para cada 
aumento adicional de 50 metros de alcance

-  Tabela 3-3. Modelo para a dispersão da carga útil do tiro 106mm antipessoal XM581 espole- 
la regulada para alcance.

-  Nota: Aproximadamente 16 metros de aumento na abertura do arco resultam para cada 
aumento adicional de 50 metros de alcance

— Alcance — Alcance para o limite mais próximo do alvo. A regulagem da espoleta deve estar 
de acordo com a tabela de instruções para alcance e tiro. O modelo acima é destinado 
para todos os alcances de tiro desde 200m até ao máximo registrado no retículo do visor do 
canhão sem recuo 106mm.
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(a) Posicionar o tiro e empurrá-lo vagarosamente à frente até que os índices 
entrem em contacto com o raiamento do tubo. Exercendo uma leve pressão para a frente sobre 
o culote do estojo, girá-lo no sentido horário ou no sentido anti-horário alternadamente, até 
que os indicadores se encaixem nos sulcos do raiamento.

(b) Assim que os índices estiverem encaixados, empurrar o tiro para dentro 
da câmara até onde for possível.

3-27. TIRO 106mm XM581 ANTIPESSOAL COM TRAÇANTE

a. Generalidades -  O tiro APES-T XM581 é destinado ao uso antipessoal.

b. Descrição -  O estojo do tiro XM581 (fig 3-12) é fixado a uma granada fei
ta de aço e alumínio, cuja ogiva possui um adaptador de espoletas. Dois índices, localizados a 
180° um do outro, sobre a turgência dianteira, facilitam o posicionamento da cinta de força
mento no raiamento do tubo. O corpo da granada é carregado com dardos colocados em com
partimentos separados, com uma mistura de tinta amarela localizada nos dois compartimentos 
diante do culote da granada. A carga do culote da granada consiste de 34,87 gramas de prope
lente M9, em flocos, acondicionado em saquitel de polietileno. O adaptador da espoleta 
contém quatro detonadoes XM86, um evento, um retardador e um conjunto de detonadores 
que consiste de um detonador XM87 e um detonador M7 axialmente orientados. Um tubo de 
inflamação formado pelos conjuntos de compartimentos carregados de dardos se estende do de
tonador XM87 até a carga do culote. Uma cinta pré-raiada de metal envolve a granada próximo 
ao culote. O culote da granada tem rosca para receber um traçante.

M-waa

Cápsula de ogjv»

Fig. 3-12. Tiro 106mm M344A1 alto-explosivo anticarro.

c. Funcionamento -  Quando a espoleta funciona, a chama originada do de
tonador M49 inflama o retardador M7 e os quatro detonadores XM86, localizados no adaptador 
da espoleta. A força explosiva dos quatro detonadores rompe a película dianteira da ogiva da 
granada, dispersando os dardos dos quatro compartimentos por ação centrífuga. O retardador

159



M7 do adaptador de espoletas aciona o detonador XM87, o qual lança chamas (através do tu
bo de chamas nos compartimentos dos dardos), inflamando a carga principal da granada. Esta, 
em combustão, exerce pressão sobre os compartimentos de dardos na extremidade traseira e os 
expele para a frente e para fora do corpo da granada. Os dardos são dispersados completamente 
numa fração de tempo de milésimo de segundos após o funcionamento da espoleta e são 
projetados para diante, segundo uma configuração cônica, pela força de rotação e pela velocida
de da granada (tabelas 3-2 e 3-3). A mistura de tinta amarela é ejetada junto com os dardos, 
assinalando o ponto de funcionamento da espoleta. O traçante do culote da granada, inflamado 
pelo propelente em combustão, queima por aproximadamente cinco segundos, proporcionado 
um traço visível durante o estágio inicial da trajetória. Esta granada é estabilizada por aletas 
durante a trajetória.

ADVERTÊNCIA -  É proibido atirar sobre tropa amiga. Se a espoleta for regulada para ação 
de boca, todo o pessoal deverá ser mantido afastado da área cônica indicada pela tabela 3-2.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................... 18,69
Comprimento (cm ).............................................................................. 108,94

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)...........................................................................438
Alcance máximo (m ).................................................................................3.016

(3) Componentes
E s to jo ................................................................................................... M94B1
Estopilha........................................................................................................M57
Carga de projeção (3 ,6 2 k g ).......................................................................M26
T raçante ........................................................................................................M13

e. Dados sobre embalagem — Cada porta tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários tiros compõem um cunhete de madeira.

f. Preparação para o tiro -  Para eliminar dificuldades no carregamento do ti
ro XM581, nos lotes WC-7, WHX-E-4, WHX-E-9 e WHX-E-19 observar o seguinte procedimen
to para o encaixe da cinta de forçamento pré-raiada, depois que já tiverem sido encaixados os 
índices de acordo com (par 3-26 b (7).

(1) Empurrar o tiro vagarosamente, exercendo um toque em sentido horário, 
até que a cinta de forçamento pré-raiada entre em contacto com o raiamento. Mantendo leve 
pressão para a frente sobre o culote do estojo, girá-lo no sentido horário e anti-horário alternada
mente, até que a cinta de forçamento se encaixe nos sulcos do raiamento.

(2) Assim que a cinta de forçamento estiver convenientemente encaixada, 
empurrar o tiro para dentro da câmara até onde for possíveL

3-28. TIRO 106mm M344A1 ALTO-EXPLOSIVO ANTICARRO

alvos blindados.
a. Generalidades -  O tiro alto-explosivo anticarro M344A1 é usado contra
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b. Este tiro (fig 3-12) compreende uma granada, que consiste de um corpo de 
aço de paredes finas contendo uma carga oca de l,26kg de composição B, acondicionada em 
torno de um cone de cobre. A granada possui rosca na extremidade dianteira para adaptação de 
uma coifa balística, que reveste a ogiva e serve de suporte para o elemento piezoelétrico. O 
culote da granada contém uma espoleta do tipo PIBD ( de percussão de culote) e o conjunto de 
aletas e de pistão. O estojo é fixado à granada por meio de oito bolas de ponta esférica, unifor
memente espaçadas. O estojo de aço perfurado contém a carga de projeção envolta em reves
timento de raion e plástico e tem no culote uma estopilha de percussão.

c. Funcionamento -  Durante o curso da granada no tubo, os gases propelen- 
tes são aprisionados em um pistão localizado na base da granada. Assim que a granada deixa 
a boca do tubo, estes «ases movem o pistão para trás. abrindo as seis aletas dobráveis as quais 
proporcionam estabilização à granada na trajetória. No momento do impacto o elemento piezo
elétrico da coifa balística dá início ao funcionamento da espoleta PIBD. Este funcionamento 
detona a carga de arrebentamento, causando o rompimento do cone de cobre. O rompimento 
deste cone cria uma onda de choque de alta velocidade e um jato de partículas de metal que pe
netram o alvo.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................16,87
Comprimento (cm ).................................................................................99,85

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg).....................................................................1.508
Alcance máximo (alça de 18 milésimos) (m).......................................2.742

Fig 3-13. Subcalibre .30M9

(3) Componentes
E s to jo .................................................................. M93 ou M93B1 e M94B1
Estopilha........................................................................................................ M57
Carga de projeção (3 ,6 5 k g )....................................................................... M26

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros compõem um cunhete de madeira.
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3-29. TIRO 106mm M344 ALTO-EXPLOSIVO ANTICARRO

O tiio alto-explosivo anticarro M344 é idêntico ao tiro M344A1, exceto no 
desenho do cone de cobre e na composição do propelente. A carga de projeção contém 3,67kg 
de propelente MIO.

3-30. TIRO 106mm M346A1 ALTO-EXPLOSIVO PLÁSTICO

As características e o funcionamento deste tiro são sigilosos.

3-31. TIRO 106mm M368 DE MANEJO

O tiro de manejo M368 simula o tiro AEP-T (M346A1) e, por ser destinado 
para treinamento, não contém propelente.

3-32. SUBCALIBRE .30 M9

Externamente, o subcalibre .30 M9 (fig 3-13) se assemelha ao estojo de 
106mm fixado a uma secção de granada (extremidade traseira da granada), contendo uma cinta 
de forçamento pré-raiaaa. Este conjunto contém internamente um cano de metralhadora de 
calibre .30, no qual um tiro esférico .30 é usado para simular o disparo do tiro de 106mm. Os 
eventos de escape no cano permitem saida dos gases propelente. Tal como outros subcalibres, 
O M9 pode ser utilizado sem o tiro esférico de calibre .30 como treinamento para carregar a 
arma. Este subcalibre é fornecido completamente montado.
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CAPITULO 4

MORTEIROS 

ARTIGO I 

GENERALIDADES

4-1. ARMAMENTO

Os morteiros são armas leves, médias ou pesadas, que podem ser desmonta
das para transporte manual. São disparados do solo ou sobre veículos, quando montados sobre 
reparos especiais. O morteiro é uma arma antecarga, de trajetória curva. O tubo da arma pode 
ser raiado ou de alma lisa.

4-2. MUNIÇÃO

a. Identificação -  A munição descrita neste capítulo é identificada pela pin
tura, por inscrições, tal como indicado no capítulo 1, e pela nomenclatura-padrão utilizada nos 
cabeçalhos dos parágrafos.

b. Componentes principais -  A munição norteamericana é fornecida em ti
ros completos, consistindo de granada, reforçador, detonador, cartucho de projeção, suple
mentos, estopilha e (à exceção dos tiros de exercício) espoleta de ogiva. As granadas e outros 
componentes relativos são descritos abaixo:

(1) Granadas

As granadas para munição de morteiro são feitas de aço ou ferro. A configu
ração interna e externa varia de modelo para modelo, dependendo dos diferentes tipos de es
poletas utilizados, das cargas e dos processos de estabilização em trajetória. A estabilização du
rante a trajetória é obtida através do uso de aletas ou de movimento rotativo.

(a) Disco de rotação -  As granadas com estabilização por rotação possuem 
um disco de forçamento próximo ao culote, que se expande para dentro do raiamento do tu
bo do morteiro quando o tiro é disparado. O disco de forçamento proporciona vedação, evitan
do o escape de grande porcentagem de gás propelente em direção a extremidade dianteira da 
granada e transmite à granada movimento rotativo que a estabiliza durante a trajetória.

(b) Empenagem -  A empenagem é fixada ao culote da granada quando lan
çada por tubo de morteiro sem raiamento, proporcioanando estabilização durante a trajetória.

(2) Suplementos — Os suplementos usados nos morteiros são variáveis, de 
modo que a quantidade de propelente utilizada pode ser determinada pela guarnição, de acordo
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com os diferentes alcances desejados. O propelente utilizado na munição do morteiro consiste 
de dois tipos: propelente em folha, na forma de suplementos, ou propelente granulado, acondi- 
cionado em pequenos saquitéis. Ambos os tiros podem ser removidos, caso necessário, para 
ajustagem do tiro.

(3) Cartuchos de projeção e estopilha -  Os cartuchos de projeção e as esto
pilhas usadas com esta munição são do tipo de percussão. São utilizados para disparos de carga
0 (zero) e também servem para inflamar os diversos suplementos, em disparos acima de zero.

c. Classificação -  Dependendo do tipo de carga e do objetivo para o qual o 
tiro é usado, os tiros de morteiros são classificados da seguinte maneira:

(1) Alto-explosivo (AE) -  O tiro alto-explosivo contém uma grande carga 
de arrebentamento composta de alto-explosivo, que produz sopro e fragmentação. É utiliza
do contra pessoal e veículos blindados leves.

(2) Fumígeno (WP) -  O tiro fumígeno é semelhante ao alto-explosivo 
diferindo por seu carregamento de fósforo branco e por uma carga de rutura. Esta rompe a gra
nada e auxilia a dispersão da carga fumígena.

(3) Gás (H mostarda. HD-mostarda, CG-fosgênio) -  Os tiros de gás são seme
lhantes ao fumígeno (WP), diferindo pela presença de um agente químico causador de baixas, 
usados em lugar da carga fumígena.

(4) Iluminativo -  O tiro iluminativo contém uma vela pirotécnica e um con
junto de pára-quedas, os quais são ejetados durante a trajetória. São usados para iluminação 
noturna de alvos, posições inimigas.

(5) De exercício (TP) -  O tiro de exercício possui a mesma conformação, 
peso e centro de gravidade do de guerra. A granada que pode ser inerte ou dotada de carga de 
sinalização e espoleta, é usada para prática de condução do tiro.

(6) De manejo -  Este tipo de munição é usado para treinamento de manejo 
nas técnicas de manuseio e operação do morteiro, em condições análogas às do tiro real. A gra
nada é inerte, contendo um cartucho de projeção de poder reduzido. A maioria dos tiros de 
manejo pode ser recuperada e reutilizada pela substituição do cartucho de projeção e da esto
pilha.

d. Precauções

(1) A seguinte precaução é aplicável a todas as munições dotadas de espoleta 
de proximidade (VT):

ADVERTÊNCIA -  Os tiros falhados dotados de espoleta de proximidade (VT) exigem sempre 
manuseio cuidadoso, mas podem ser removidos com o mínimo de perigo 40 horas após o 
disparo. Se for absolutamente impossível observar um período de espera de 40 horas, esperar 
tanto tempo quanto for possível, observando pelo menos um período de 30 minutos. Não se 
aproximar da peça falhada, em qualquer circustância, em período inferior a 30 minutos depois 
do disparo. Todas as precauções devem ser tomadas quando se manuseia este tiro falhado, den
tro do período compreendido entre 30 minutos e 40 horas, a partir do momento do disparo.

(2) As seguintes advertências se aplicam somente aos morteiros de calibre
60 a 81mm:



ADVERTÊNCIA N? 1 -  Éproibido atirar munição alto-explosiva (AE), fumígena fósforo bran
co (Fum-WP- ou de exercício (exc) sobre tropa amiga, àexceção daquelas que estiverem em car
ros de combate, localizados 90m ou mais, a partir da linha de fogo.

ADVERTÊNCIA No2 -  Todos os tiros com espoletas norte-americanas das séries M52, M82, 
M519, M525, M526, M527 e série XM717 deverão ser inspecionados para a verificação da 
presença do pino de segurança, momentos antes do tiro. Os tiros que não possuirem este pino 
de segurança não deverão ser usados, mas sim destruídos. A utilização de munição destituída 
deste pino de segurança pode resultar em tiro prematuro.

(3) Os tiros dotados com espoletas norte-americanas das séries M52, M82 ou 
M519 são fornecidos somente em emeigencia de combate.

(4) Quando a munição do morteiro é preparada para uma missão de combate 
deverá ser colocada em cunhetes, sendo a capa do porta-tiro colocada sobre o culote do estojo 
e sobre o propelente, até que cada tiro seja utilizado.

ARTIGO II

MUNIÇÃO PARA OS MORTEIROS 60mm M2 e M19

4-3. GENERALIDADES

a. Armamento -  Os morteiros 60mm M2 e M19 são armas de trajetória cur
va, antecarga e alma lisa. O morteiro M19 possui um mecanismo de disparo que permite disparo 
seletivo, seja por queda livre da granada, seja por alavanca de comando (fig 4-1). O morteiro 
conisite de um tubo dotado de uma culatra contendo um percutor romovível. O morteiro M 2 
pode ser usado somente por queda livre. Entretanto, o M2 pode ser convertido em M19 com 
a substituição da culatra original por uma combinação de culatra e mecanismo de disparo. O 
reparo consiste de duas unidades: um bipé e uma placa-base. O tubo do morteiro é fixado ao 
bipé por uma braçadeira e é facilmente desmontável. O tubo é fixado à placa-base pela inserção 
de um munhão esférico no alvéolo da placa-base e por um retém. O morteiro M19 pode ser 
usado para missões de tiro direto, por eliminação do bipé e substituição da culatra convencional 
por outra de menor tamanho. Todos os tiros que são autorizados para uso com o morteiro M2 
são também autorizados para uso no M19 e no subcalibre M31 (par 4-49).

Fig 4-1. T iro  60m m  no m om ento do disparo

165



b. Munição

(1) Idenficação -  O formato característico, a cinta de turgência dotada de 
sulcos e a utilização da empenagem para fixação de carga de projeção e para estabilização em 
trajetória são os elementos identificadores da munição para morteiro 60mm.

(2) Tipos de granada -  A munição para estes morteiros é classificada com 
alto-explosiva, iluminativa fumígena fósforo branco, de exercício ou de manejo, de acordo com
o tipo de carga e o uso da granada.

(3) Carga de projeção -  A carga de projeção completa para munição de 
morteiro 60mm, à exceção da munição de manejo, (b) (abaixo), consiste de um cartucho de 
projeção M5A1 e de 4 suplementos M3A1 ou XM181. Qualquer um ou todos os suplementos 
podem ser removidos para ajustagem do tiro, de acordo com as tabelas de tiro apropriadas.

(a) Carga de projeção para tiros alto-explosivos, fumígenos, iluminativos e de
exercício.

(1) Cartucho de projeção -  O cartucho de projeção M 5 é utilizado para dis
paro de carga 0 (zero). Quando se faz disparo com qualquer outra carga diferente da carga 0
(zero), o cartucho de projeção também serve para a iniciação dos suplementos.

(2) Suplementos -  Quatro suplementos M3A1 são fornecidos para ajustagem 
de tiro para todos os tiros de 60mm, exceto o tiro fumígeno M302E1, o tiro alto-explosivo 
M49A2E2 e o tiro de exercício M50A2E1, todos eles utilizando quatro suplementos XM181. 
Para se preparar a munição para ajustagem de tiro basta remover do retentor o suplemento não 
necessário.

(b) Carga de projeção para munição de exercício — A carga de projeção 
completa para a granada de exercício M69 consiste de um cartucho de projeção M4 ou M5A1, 
dotado de estopilha de percussão M32.

(3) Estopilha -  A estopilha de percussão M32, do tipo rosqueado por parafu-
safem interna, é utilizado para iniciar o cartucho de projeção M5A1 em toda a munição de mor
teiro 60mm. Quando se dispara a granada de treinamento M69 com cartucho de projeção M4, 
nfo é necessário estopilha separada, uma vez que o cartucho de projeção contém em seu culote 
uma estopilha.

(4) Empenagem -  A empenagem M2 é utilizada com toda a munição para 
morteiro 60mm exceto para a granada de exercício M69, que usa a empenagem M5 ou a M2 
modificada.

(5) Espoletas -  As espoletas usadas com essa munição são estudadas no capí
tulo 5 deste manual.

(6) Funcionamento -  Até o momento do funcionamento da espoleta, toda 
a munição para os morteiros de 60mm funciona de maneira semelhante: quando a granada é libe
rada, ela desliza pelo tubo da arma até que sua estopilha atinga o percussor. A chama originada 
pela estopilha inflama o cartucho de projeção, o qual, por sua vez, inflama os suplementos. 
Os gases originados pela carga de projeção lança, a granada para fora do tubo do morteiro, 
levando-a ao alvo. Todas as munições para morteiro 60mm são estabilizadas por aletas durante a 
trajetória.



4-4. TIRO 60mm M49A4 E M49A2E2 ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  Este tiro (fig 4-2) é empregado contra pessoal, veículos 
não blindados e organizações do terreno, tanto com efeito de sopro quanto de fragmentação.

b. Descrição -  O tiro completo consiste de um corpo de granada feito de 
aço foijado ou feno maleável perlítico, uma carga de arrebentamento de composição B, uma es
poleta de ogiva, uma cauda de 5,08 cm e uma empenagem M2, contendo a carga de projeção (inclu
indo 4 suplementos XM 181, cartucho de projeçãoM5Al e estopilhade percussãoM32). Naépo- 
ca de fabricação, a espoleta é montada e fixada na ogiva da granada, que possui rosqueamento in
terno. A empenagem é fixada ao corpo da granada por uma cauda. A haste oca e perfurada da 
cauda é rosqueada no seu culote e recebe tanto o cartucho de projeção quanto a estopilha ros- 
queada. As perfurações da cauda permitem que as chamas originadas do cartucho de projeção 
passem para os suplementos. Um suplemento, envolto em papel celofane, é inserido entre as lâ
minas de cada aleta e fixado por um retentor. Qualquer um ou todos os suplementos podem ser 
removidos para ajustagem de tiro, removendo-os de sob os retentores.

Fig. 4-2. Tiro 60mm M49A2E2 alto-explosivo.
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c. Funcionamento -  A espoleta funciona por impacto, tal como descrito no 
capítulo 5, detona a carga de arrebentamento de composição B. A carga de arrebentamento 
destroi o corpo da granada, produzindo fragmentação quase total e sopro, sobre o alvo.

ADVERTÊNCIA N? 1 -  Este tiro pode ser disparado com segurança sob temperaturas variando 
de - 42? C a +62°C ; entretanto, funcionamentos prematuros podem ocorrer em temperaturas 
abaixo de -17? C.

ADVERTÊNCIA N? 2 -  Caso se ouça um zumbido, quando o grampo de segurança e seu pu- 
xador são removidos da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para manuseio e transporte, 
se o pino de segurança for re-inserido e se o pino de segurança tiver permanecido em posição.

ADVERTÊNCIA N? 3 -  Cadência máxima de tiro permitida -  30 tiros por minuto por períodos 
não maiores que um minuto; 18 tiros por minuto por períodos não excedentes a 4 minutos; 8 
tiros por minuto, indefinidamente.

PRECAUÇÃO -  As tabelas de tiro para o alto-explosivo 60mm M49A2E2 e outros tiros da sé
rie M49, apresentam diferenças. Consultar a tabela de tiro apropriada antes de se utilizar o tiro 
M49A2E2.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta;
Peso (kg)...................................................................................................... 1,45
Comprimento (cm )................................................................................. 29,49

(2) Dados tabulares

Carga XM181

0  - somente cartucho de
projeção

1 - Cartucho de projeção mais
um suplemento ................

2 - Cartucho de projeção mais
dois suplementos...............

3 - Cartucho de projeção mais
três suplementos................

4 - Cartucho de projeção mais
quatro suplementos..........

(3) Componentes
Empenagem.................................... ............................................................... M2
Suplem ento ................................................................................................. XM 181
Estopilha........................................................................................................M32
Cartucho de projeção................................................................................ M5A1

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de plástico ou fibra acondiciona 
um tiro completo; vários tiros são reembalados em cunhetes de madeira.

Veloc inicial Alcance
(m/seg) máximo (m)

51,38 253

75,09 640

113,39 1.063

136,80 1.451

158,08 1.794
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4-5. TIRO 60mm M49A3 (M49A2E1) ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades — Este tipo (fig 4-3) é empregado contra pessoal, veículos 
não blindados e organizações do terreno, operando por efeito de sopro e fragmentação.

b. Descrição -  O tiro completo consiste de um corpo de granada de aço 
maleável perlítico, de uma carga de arrebentamento de composição B, de uma espoleta de ogiva 
e de uma empenagem M2, contendo a carga de projeção (incluindo quatro suplementos M3A1, 
cartucho de projeção M5A1 e estopilha M32). No momento da fabricação a espoleta é fixada à 
ogiva da granada, dotada de rosqueamento interno. A cauda da empenagem que é rosqueada em 
seu culote, recebe o cartucho de projeção e a estopilha dotada de rosqueamento. As perfurações 
da cauda permitem a transmissão das chamas do cartucho de projeção aos suplementos. Um 
suplemento envolto em papel celofane é inserido entre as lâminas de cada aleta e fixado em po
sição por meio de um retentor. Qualquer um ou todos os suplementos podem ser removidos pa
ra ajustagem de tiro, tirando-as de sob os retentores.

Fig. 4-3. Tiro 60mm M49A2E1 alto-explosivo.
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c. Funcionamento -  A espoleta funciona por impacto, tal como descrito no 
capítulo 5, detonando a caiga de arrebentamento de composição B. A carga de arrebentamento 
destroi o corpo da granada, produzindo fragmentação quase total e sopro sobre o alvo.

ADVERTÊNCIA N? 1 -  Este tiro pode ser disparado com segurança sob temperaturas que 
variem de -17°C a +62°C na carga 4 e -10°C a -H>2°C, em carga 3 ou abaixo. As limitações de 
cidas devido às pressões excessivas que podem surgir em carga 4 abaixo de -17? C.

ADVERTÊNCIA N? 2 -  Caso se ouça um zumbido quando o grampo de segurança e seu pu- 
xador forem removidos da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para tmasporte e manu
seio se o grampo de segurança for re-inserido e se o pino de segumaça tiver permanecido em po
sição.

ADVERTÊNCIA N? 3 -  Cadência máxima de tiro permitida: 30 tiros por minuto, por penedo 
não excedente a 4 minutos; 8 tiros por minuto, indefinidamente.

d. Dados tabulares

(1) Características 
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg).................................
Comprimento (cm )...............

(2) Dados balísticos

Carga M3A1 Veloc inicial Alcance
(m/seg) máximo (m)

0  - somente cartucho de projeção 57,46 304
1 - Cartucho de projeção mais

um suplemento.................. 88,77 717
2 - Cartucho de projeção mais

dois suplementos............... 114,61 1.101
3 - Cartucho de projeção mais

três suplementos................ 136,50 1.457
4 - Cartucho de projeção mais

quatro suplementos........... 157,47 1.808

(3) Componentes

Empenagem............
Suplem ento............
Estopilha..................
Cartucho de projeção

e. Dados sobre embalagem -  Um porta tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários tiros formam um cunhete de madeira.

4-6. TIRO 60mm M49A2 ALTO-EXPLOSIVO

Este tiro difere do tiro M49A2E1 pelo corpo da granada que é feito de aço 
forjado e pela carga de arrebentamento, que é de TNT.

. ,M2 
M3A1 
. M32 
M5A1

1,39
24,4



NOTA -  Os tiros dotados de espoleta M52 são fornecidos somente para casos de emergência 
de combate.

ADVERTÊNCIA N? 1 -  Este tiro pode ser disparado com segurança sob temperaturas que 
variem de -17°C a +62°C, em carga 4, e -10°C a +62°C em carga 3 ou abaixo. As limitações de 
temperatura foram estabelecidas porque pressões excessivas podem surgir em carga 4, abaixo de 
-17°C.

ADVERTÊNCIA N? 2 -  Caso se ouça um zumbido quando se retira o grampo de segurança e 
seu puxador, da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para manuseio e transporte se o 
grampo de segurança for re-inserido e se o pino de segurança tiver permanecido em posição.

ADVERTÊNCIA N?3 -  Cadência máxima de tiro permitida: 30 tiros por minuto, por período 
não excedente a um minuto; 18 tiros por minuto, por período não excedente a 4 minutos; 8 

tiros por minuto, indefinidamente.

4-7. TIRO 60mm M302 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  Este tiro fumígeno (fig 4-4) é empregado para cegar 
observatórios, produzir cortina de fumaça e para sinalização.

Fig. 4-4. Tiro 60mm M302 fumígeno fósforo branco.
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b. Descrição -  O tiro completo consiste de uma granada M302, uma espoleta 
de ogiva, empenagem M2, suplementos M3A1 (quatro), cartucho de projeção M5A1 e estopilha 
M32 (a empenagem, a estopilha e o cartucho de projeção são os mesmos componentes do tifo 
alto-explosivo M49A2E1 (par 4-5)). A granada possui um estojo de aço, de paredes relativa
mente finas, com laterais cilíndricas e culote cônico. Contém uma carga de 0,35 kg de fósforo 
branco. O culote da granada possui rosqueamento interno para recebimento da empenagem. A 
ogiva da granada é rosqueada para recebimento da espoleta e também para a fixação da manga 
do detonador M8. A carga de rutura consiste de agregados de tetril acondicionados sob pressão 
em um tubo de fibra de alumínio, com 0,97 cm de diâmetro e 9,91 cm de comprimento. Um 
dos tipos do estojo do detonador M8 é feito de um tubo de aço de l,45cm de diâmetro e 10,41 
cm de comprimento. Este tipo de tubo é dotado de uma manga de aço, que forma o conjunto 
do estojo de arrebentamento. Outro tipo de estojo do detonador M 8 é feito de uma peça única, 
a partir de uma peça de aço embutida. O estojo do detonador é ajustado sob pressão à ogiva da 
granada.
* ■ J 2 w

c. Funcionamento -  No momento do impacto, a espoleta de ogiva aciona o 
detonador que se estende axialmente por 3/4 dc comprimento do alojamento da granada. O 
detonador rompe a granada, dispersando a carga de fósforo branco. O fósforo branco, ao entrar 
em contato com o ar, se inflama criando densa nuvem de fumaça branca.

ADVERTÊNCIA N? 1 -  Quando os tiros são usados a temperaturas abaixo de -17?  C, podem 
resultar trajetórias de alcance excessivamente pequeno.

ADVERTÊNCIA N? 2 -  Caso se ouça um zumbido quando o grampo de segurança e seu puxa- 
dor forem removidos da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para transporte e manu
seio se o grampo de segurança for re-inserido e o pino de segurança tiver permanecido em 
posição.

NOTA -  Os tiros com espoletas da série M82 são fornecidos apenas para casos de emergência.

d. Dados tabulares

(1) Características 
Tiro completo com espoleta
Peso (kg)..............................
Comprimento (cm )............

(2) Dados balísticos

Carga Veloc inicial Alcance máximo
(m/seg) (m)

. 1,80 
28,12

somente cartucho de projeção..................... 47,42 223
cartucho de projeção mais um
suplemento...................................................... 74,18 521
cartucho de projeção mais
dois suplementos............................................. 96,06 834
cartucho de projeção mais
três suplementos............................................. 116 1.152
cartucho de projeção mais
quatro suplementos....................................... 134 1472
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(3) Componentes

Empenagem.................................................................................................... M2
Carga de projeção...................................................................................... M3A1
Estopilha.............................. ......................................................................... M32
Cartucho de projeção................................................................................M5A1
Detonador (11,82 gr de tetritol)’. ..............................................................M19

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro acondiciona um tiro completo; 
vários tiros compõem um cunhete de madeira.

4-8. TIRO 60mm M302A1 (M302E1) FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  Este tiro é destinado à produção de cortina de fumaça e
sinalização.

b. Descrição -  O tiro fumígeno M302E1 (fig 4-5) difere do tiro M302 
(par 4-7) pela presença de uma cauda com 5,08cm de comprimento, introduzida entre a grana
da e a empenagem, e pela carga de projeção XM181 (quatro suplementos), que substitui a carga 
de projeção M3A1.

ADVERTÊNCIA N f 1 — Este tiro pode ser usado com segurança sob temperaturas que variem 
de - 42°C a + 62°C ; entretanto, tiros com funcionamento prematuro podem ocorrer sob tem
peraturas abaixo de -17° C.

ADVERTÊNCIA N? 2 -  Caso se ouça um zumbido quando o grampo de segurança e seu puxa- 
dor forem removidos da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para manuseio e trans
porte se o grampo de segurança for re-inserido, e se o pino de segurança tiver permanecido em 
posição.

ADVERTÊNCIA N? 3 -  Cadência máxima de tiro permitida: 30 tiros por minuto, por perío
dos não excedentes a 1 minuto; 18 tiros por minutos por período não excedente a 4 minutos; 8 
tiros por minuto indefinidamente.

Fig. 4-5. Tiro 60mm M302E1 fumígeno fósforo branco.



c. Dados tabulares:

(1) Características
Tiio completo com espoleta:
Peso (kg).......................................................................................................... 1.86
Comprimento (cm )......................................................................................33,20

(2) Dados balísticos

Carga Veloc inicial Alcance máximo
(m/seg) (m)

0 - somente cartucho de projeção....................  47,42 223
1 - Cartucho de projeção mais .......................

um suplemento................................................  74,18 521
2 - cartucho de projeção mais dois

suplem entos...................................................  96,06 834
3 - Cartucho de projeção mais

três suplementos.............................................  116 1,152
4 - Cartucho de projeção mais

quatro suplementos . . . ............................... 134  1.472

(3) Componentes

Empenagem........................................................................ M2 com extensão
Carga de projeção................................................................................. XM181
Estopilha......................................................................................................... M32
Cartucho de projeção..................................................................................M5A1
Detonador (11,82gr de te trito l).................................................................. M19

d. Dados sobre a embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários tiros formam um cunhete de madeira.

4 -9 . TIRO 60mm M83A3 ILUMINATIVO

a. Generalidades — O tiro M83A3 (fig 4-6) é destinado a missões noturnas 
que requeiram iluminação para observação.

b. Descrição — O tiro completo consiste de um conjunto de corpo em forma 
tubular e de uma cauda, um composto iluminativo e um conjunto de pára-quedas, espoleta de 
tempo, empenagem com carga de projeção, cartucho de projeção e estopilha. O corpo que é fei
to de um tubo de aço, de paredes finas, possui na sua extremidade anterior uma rosca interna de 
aço para receber a espoleta. A cauda consiste de um cone de metal leve. A extremidade anterior 
do cone de cauda é fixada a um acoplador, que forma um colar e uma cinta de turgência. O 
colar é inserido no tubo do corpo e fixado por quatro pinos de cisalhamento unfiromemente 
espaçados . A base do cone é dotada de uma adaptador de aletas, fixado por soldagem, que 
serve de ponto de apoio para a empenagem. A empenagem, o cartucho de projeção e a estopilha 
são idênticos aos utilizados no tiro descrito no (par 4-4) acima. A carga de projeção consiste de 
quatro suplementos semelhantes aos descritos no par 4-4 acima. O sistema iluminativo consiste 
de um conjunto de disco de fogo inicial e a composição de fogo inicial e a composição ilumina- 
tiva principal, fixada num estojo de madeira. O estojo é fixado ao pára-quedas por um cabo de 
suspensão de 40,64 cm.



Fig. 4-6. Tiro 60mm M83A3 üuminativo.

c. Funcionamento -  Aproximadamente 15 segundos após o tiro, a carga de
expulsão da espoleta funciona, ejetando os conjuntos de pára-quedas, a carga iluminativa do 
culote da granada e, ao mesmo tempo, iniciando a carga iluminativa. A composição iluminativa
queima por um período de 32 segundos, com um poder de iluminação de 250.000 velas. Sua
velocidade de queda é de 3,04 m/seg.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg).........................................................................................................1,88
Comprimento (cm ).................................................................................... 36,27

(2) Dados balísticos

Carga Veloc inicial Alcance Horizontal Altura de arrebentamento Elevação
(m/seg) (m) (m) graus (min)

2 94,85 434 155 68 -
2 95 457 144 66 45
2 95 480 133 65 30
3 114 800 139 51 45
4 132 1005 160 45 15

NOTA -  Disparar este tiro abaixo da carga 2 poderá resultar em tiro falhado.
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4-10. TIRO 60mm M83A2 ILUMINATIVO

Este tiro é idêntico ao tiro M83A3 (par 4-9), exceto por algumas pequenas 
variações nas dimensões dos componentes metálicos.

4 -1 1 . TIRO 60mm M83A1 ILUMINATIVO

O tiro M83A1 difere do tiro M83A3 (par 4-9) somente com relação à 
composição iluminativa acondicionada no conjunto iluminativo, que possui um tempo de quei
ma de 25 segundos e poder de iluminação de 145.000 velas.

4-12 TIRO 60mm M50A3 (M50A2E1) DE EXERCÍCIO
O tiro de exercício M50A2E1 (4-7), destinado a treinamento de conduta do 

tiro é semelhante ao tiro alto-explosivo M49A2E2 (par 4 -4 ) , exceto na carga da granada. O tiro 
de exercício é carregado com material inerte (massa de ácido esteárico) e com um agregado de 
pólvora negra, pesando 0,02 kg; este agregado de pólvora negra é colocado na extremidade 
dianteira do alojamento da granada, adjacente à parte traseira do estojo reforçador da espoleta. 
No momento do impacto, o agregado de pólvora negra e a carga reforçadora da espoleta 
funcionam como carga de sinalização, para observação. A granada é carregadai para simular o 
peso da granada alto-explosiva para que ambas possuam as mesmas características balísticas.
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ADVERTÊNCIA N? 1 -  Este tiro pode ser utilizado com segurança sob temperaturas que 
variem de -4 2 °C a + 6 2 °C ; entretanto, funcionamentos prematuros podem ocorrer sob 
temperaturas abaixo de - 17°C

ADVERTÊNCIA N? 2 -  Caso se ouça um zumbido quando o grampo de segurança e seu puxa- 
dor são removidos da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro só é seguro para manuseio e transpor
te se o grampo de segurança for recolocado e se o pino de segurança tiver permanecido em 
posição.

ADVERTÊNCIA N? 3 -  Cadência máxima de tiro permitida: 30 tiros por minuto, por períodos 
não excedentes a um minuto; 18 tiros por minuto, por períodos não excedentes a 4 minutos; 8 
tiros por minuto, indefinidamente.

PRECAUÇÃO -  As tabelas de tiro para o tiro 60mm de exercício (M50A2E1) e outros da série 
M50 apresentam diferenças. Consultar as tabelas apropriadas antes de utilizar o tiro M50A2E1.

4 -1 3 . TIRO 60mm M69 DE EXERCÍCIO

a. Generalidades -  Este tiro (fig 4-9) é fornecido para prática de carregamen
to e operação do morteiro.

b. Descrição -  A granada, exclusive o cartucho de projeção, é completamen
te inerte e também não possui espoleta. Consiste de um corpo de aço forjado em forma de oera, 
montada com empenagem M2 ou M5, cartucho de projeção M4 (que contém estopilha) ou a 
combinação do cartucho de projeção M5A1 e a estopilha M32. Diferentemente dos outros 
tipos de munição para morteiro, os quatro componentes são fornecidos separadamente, para 
facilitar a substituição de peças danificadas, gastas ou inutilizadas.

c. Funcionamento -  Pode ser usado exclusivamente para treinamento em 
áreas limitadas, este tiro é usado apenas em carga 0 (zero), com sua carga de projeção dotada 
somente do cartucho de projeção.

[»- ---------- ---------- 5 55 MA»------------
Granada 60mm M69 de exercido com empenafem 

A -  Componente»

-----I1J HA, ■
B -  Tiro montfio

Fig. 4-8. Tiro 60mm M69 de exercício.
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Fig. 4-9. Tiro 81mm M43A1 alto-explosivo.

d. Dados tabulares:

(1) Características 
Tiro completo:
Peso (kg)......................................................................................................... 2,01
Peso (kg) (sem empenagem)........................................................................ 1,79
Comprimento (cm )................................................................................. 19,61
Comprimento (cm) (sem empenagem)................................................ 14,10

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)..................................................................... 46,36
Alcance máximo (m ).....................................................................................215

(3) Componentes
Empenagem.......................................................................................M 2ouM 5
Estopilha........................................................................................................M32
Cartucho de projeção.................................................................. M5A1 ou M4

NOTA -  Não há necessidade de estopilha neste tiro.

e. Dados sobre embalagem -  Dez tiros de exercício M69 é projetado para 
reutilização, os tiros utilizados deverão ser inspecionados e reparados, se necessário, de acordo 
com os seguintes procedimentos:

(1) Inspecionar o tiro para verificar possibilidade de aproveitamento. Rejei
tar tiros excessivamente danificados, para utilização após a reposição de aletas.
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(2) Remover a empenagem

(3) Extrair o cartucho de projeção M5A1, utilizando alicate especial para 
este fim. Extrair o cartucho de projeção M4, usando um toca-pino, de extremidade não afiada,e 
produzir uma pancada através do evento do eixo do conjunto de engrenagens. Para se superar 
dificuldades de extração do cartucho de projeção M4, da empenagem não modificada M2, fazer 
um orifício de 0,95 cm de diâmetro em sentido axial, através da extremidade rosqueada da em
penagem, procedendo então, à extração do cartucho de projeção, tal como indicado acima.

(4) Inspecionar o interior da granada para localização de possível sujeira ou 
matéria estranha. Quando utilizado com empenagem M5 ou M2 modificada, o selo de chumbo 
do cartucho de projeção pode se alojar no culote da granada, resultando em preenchimento 
progressivo do recesso e em desempenho errático, quando esse tiro for utilizado. Tal condição 
deve ser evitada pela colocação de um disco fino de aço entre o cartucho de projeção e o culote 
da granada.

(5) Fixar a empenagem M2 (modificada) ou M5

(6) Substituir o cartucho de projeção utilizado pelo cartucho de projeção 
M5A1 com estopilhaM32 ou o cartucho de projeção M4.

ARTIGO III

MUNIÇÃO PARA OS MORTEIROS 81mm Ml e M29 

4 -1 4 . GENERALIDADES

a. Armamento -  Os morteiros 81mm M ie  M29 são armas de tiro curvo, de 
antecarga e alma lisa. O tubo e a culatra constituem uma peça única, contendo engastado em 
sua base um percutor para disparo da granada por queda livre. O reparo consiste de um bipé 
e uma placa base. O morteiro 81 mm Ml tem a superfície externa do tubo lisa e sua placa base 
possui três alvéolos para o munhão esférica da culatra do tubo; o morteiro M29 tem o tubo 
dotado de aletas de refrigeração externas e sua placa-base é dotada de um soquete para fixação 
da culatra do tubo. As munições para estes dois armamentos são intermutáveis, havendo certas 
restrições sobre as cargas (b) (abaixo) para certos tiros do morteiro Ml.

b. Munição

(1) Identificação -  A forma característica e o tamanho, bem assim o uso de 
empenagem, que serve para fixar os suplementos e também proporcionar estabilidade durante 
a trajetória, são as características que identificam a munição para o morteiro 81mm.

(2) Granada -  Dependendo do tipo da carga útil da granada, a munição para 
este morteiro é classficada como alto-explosivo (AE), iluminativa, fumígena e de exercício 
(Ex).

(3) Espoleta -  Três tipos de espoleta são usados com a munição para 
morteiros de 81mm de percussão, de tempo e de proximidade. Estas espoletas são descritas em 
detalhes no capítulo 5.

(4) Carga de projeção -  A carga de projeção completa para o tiro de morteiro 
de 81mm (à exceção do tiro de exercício) consiste de um cartucho de projeção e carga de
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projeção, tal como indicado abaixo e na tabela 4—1. Qualquer um ou todos os suplementos 
podem ser removidos para ajustagem de tiro, de acordo com as tabelas de tiro apropriadas.

(a) Cargas de projeção para tiros alto-explosivos, fumígenos, iluminativos e
de exercício.

1. Cartuchos de projeção -  Os cartucho de projeção das séries M3, M6, M8, 
M66 ou série M285 podem ser utilizados como carga 0 (zero) para os tiros de 81mm, tal como o 
indicado na tabela 4 -1 . Quando se utiliza outro tipo de carga que não carga 0 (zero), o 
cartucho de projeção serve também para iniciar os suplementos.

2. Cargas de projeção -  As cargas de projeção das séries M1A1, M2A1, M5, 
M90 ou série M185 podem ser utilizadas com os tiros 81mm, que contêm as empenagens indi
cadas na tabela 4 -1 . 6 (seis) suplementos M1A1, 4 (quatro) M2A1, 8 (oito) M5 ou M l85 e 
9 (nove) M90 são fornecidas com respectiva carga de projeção. Para ajustar os suplementos para 
carga desejada remover dos retentores de suplementos aqueles que não forem necessários.

TABELA 4 -1 . Cargas de projeção

Cargas de projeção

de
tiro

Cartucho
de

projeção

Suplementos
(modelos)

Número
de

suplementos

Empenagem

M43A1 M6 ou M8 M1A1 6 M3

M56, M56A1, M57 
e M57A1, ou 
M301A1 e M301A2 M6 M2A1 4 série M4
série M362 e 
M370 M66 M5 8 M141
M374 e M375 M66 M90 9 M149
M374A1, M375A1 M66A1 M90A1 9 M149
M374A2, M375A2 M285 M90A1 9 M170
M68 M3 ou M6 nenhum zero M6
M301A3 M66 M185 8 M158

PRECAUÇÃO — As cargas de projeção M90 e M91 não são intermutáveis e deverão ser utiliza
das somente com os tiros específicos indicados na tabela 4 -1 .

b. Cargas de projeção para tiros de exercício -  Tanto o cartucho de projeção 
M3 como o M6, com estopilha M34 servem como carga de projeção completa para os tiros de 
exercício.

(5) Estopilha -  A estopilha M34, com rosqueamento para parafusagem in
terna, é usada para iniciar os cartuchos de projeção M6 e M8. A estopilha de percussão da série 
M71, também com rosca para parafusagem interna, é usada para iniciar os cartuchos de projeção 
das séries M66 e M285. Não é necessário estopilha separada quando se usa o tiro de exercício 
M68, dotado de cartucho de projeção M3, porque este cartucho de projeção possui uma estopi
lha completa.

(6) Empenagem -  A empenagem usada com os tiros de 81mm são indicadas, 
por modelo, na tabela 4 -1 , acima.



(7) Precauções —

(a) Não utilizar tiros molhados

(b) Não deixar a carga de projeção exposta à intempérie.

(c) Evitar penetração de água no tubo do morteiro.

(d) Verificar se não há óleo ou água no tubo.

(e) Antes do disparo, verificar se a granada tem o número adequado de su
plementos.

(f) Verificar se as aletas não estão frouxas.

(g) Para se extrair o tiro do porta-tiro de fibra, segurar em volta das aletas e 
em torno das dobras livres do saquitel de plástico. Não segurar o tiro em volta da carga de 
projeção.

(h) Assegurar-se de que todos os materiais de embalagem revestimentos de 
proteção para os saquitéis de plástico, suportes de embalagem, sejam removidos antes do carre
gamento do tiro na câmara.

(i) Não utilizar os tiros alto-explosivos M374 ou M362, os fumígenos M370 
,e M375 e o iluminativo M301 A3 em morteiro Ml com mais de 5 suplementos. Estes tiros são
autorizados somente para uso com carga completa pelo morteiro 81mm M29.

NOTA -  Alguns tiros M362, de fabricação norteamericana mais recente, trazem uma etiqueta 
trazendo informação errada: “não mais que seis suplementos” .*(NOT MORE THAN 6 
INCREMENTS). A instrução desta etiqueta não deve ser observada, sendo que a restrição de 
cinco suplementos só deverá ser estritamente obedecida quando se utiliza o morteiro 81 mm.

(8) Funcionamento -T odas as munições para morteiro de 81mm funcionam, 
até o momento do impacto (ou funcionamento da espoleta), tal como segue: o tiro é inserido na 
boca do morteiro, colocando-se primeiro a extremidade das aletas. A estopilha contida no 
centro da empenagem funciona quando atinge o percussor, fixado à culatra do morteiro. A 
estopilha em combustão lança chamas através do evento central no alojamento do cartucho de 
projeção; este por sua vez, emite chamas através dos eventos, iniciando os suplementos. A 
pressão criada desta maneira pelo cartucho de projeção e pelos suplementos, força a granada 
para fora do tubo do morteiro. A granada é dotada de estabilização por aletas durante a 
trajetória.

4 -1 5 . TIRO 81mm M43A1 ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  Este tiro (fig 4 -1 0 ) consiste de munição de pequeno peso 
para utilização contra material bélico leve e pessoal, funcionando com efeitos de fragmentação 
e sopro.

b. Descrição — O tiro completo consiste de uma granada de aço, de paredes 
relativamente finas de cavidade oca, contendo carga de arrebentamento de TNT, espoleta de 
ogiva, empenagem M3 com carga de projeção M1A1, cartucho de projeção M6 ou M8 e 
estopilha M34. Na fabricação a espoleta é montada e fixada à ogiva da granada, internamente
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rosqueada. A haste oca da empenagem, contendo eventos e o culote internamente rosqueado, 
recebe o cartucho de projeção e a estopilha rosqueada. Os eventos transmitem as chamas do 
cartucho de projeção aos suplementos. Um suplemento, envolto em papel celofane, é inserido 
entre a lâmina de cada aleta e fixado em posição por meio de um retentor com mola. Qualquer 
um ou todos os suplementos podem ser removidos para ajustagem de tiro, removendo-os de 
sob os retentores.

3 suplementos 
CARGA 3

4 suplementos 5 suplementos 6 suplemnetos
CARGA 4 CARGA 5 CARGA 6

Fig 4 -1 0 . Colocação dos suplementos no tiro 81mm M43 alto-explosivo

c. Funcionamento -  A espoleta de ogiva funciona no momento do impacto, 
detonando a carga de arrebentamento de TNT, a qual destroi o corpo da granada, resultando em 
fragmentação e sopro sobre o alvo.

NOTA -  Os tiros dotados com espoletas da série M52 são fornecidos somente para situações 
de emergência.

ADVERTÊNCIA -  Caso se ouça um zumbido quando o grampo de segurança e seu puxador 
forem removidos da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para manuseio e transporte se
o grampo de segurança for reinserido e o pino de segurança tiver permanecido em posição.

d. Dados tabulares:

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg).........................................................................................................3,24
Comprimento (cm )................................................................................. 23,83

1 8 2



(2) Dados balísticos

Carga Alcance máximo
(m)

0 - Apenas cartucho de projeção 457
1 - Cartucho de projeção mais um

suplemento.....................................................................................................................................914
2 - Cartucho de projeção mais

dois suplementos..........................................................................................................................1417
3 - Cartucho de projeção mais

três suplementos..........................................................................................................................1828
4 - Cartucho de projeção mais

quatro suplementos................................................................................................................... 2262
5 - Cartucho de projeção mais

cinco suplementos.......................................................................................................................2651
6 - Cartucho de projeção mais

seis suplementos......................................................................................................................... 3016

(3) Componentes

Empenagem...................................................................................................M3
Carga de projeção....................................................................................M1A1
Estopilha......................................................................................................M34
Cartucho de projeção........................................................................M6 ou M8

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

f. Procedimentos — Quando se ajusta a carga de projeção nos tiros alto-explo- 
sivos da série M43 (fig 4 -1 1 ) recomenda-se observar as seguintes instruções, sempre que for 
possível, para evitar a perda de aletas e os tiros curtos conseqüentes:

1. Carga 1 -  Remover 5 suplementos. Deixar um deles sob o retentor.

2. Carga 2 -  Proceder como na carga 1, deixando um suplemento sob o 
retentor. Partir ao meio um outro suplemento e colocar cada uma de suas metades sob os reten
tores restantes.

3. Carga 3 -  Remover 3 suplementos. Fixar um suplemento sob cada um dos
retentores.

4. Carga 4 -  Proceder como na carga 3. A um dos três suplementos já 
fixados sob os retentores, sobrepor mais um suplemento.

5. Carga 5 -  Proceder como na carga 3. Fixar dois suplementos sobrepostos 
sob dois retentores, contendo o terceiro apenas um suplemento.

6. Carga 6 -  Proceder como na carga 3. Sob cada retentor colocar dois
suplementos.

NOTA -  Os suplementos devem ser colocados o mais à frente possível no intervalo da empena
gem das aletas (fig 4 -11).
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Fig 4 - 1 1 .  Posição dos suplem entos no tiro  81mm alto-explosivo

4 -1 6 . TIRO 81mm M43A1B1 ALTO-EXPLOSIVO

Este tiro é exatamente igual ao alto-explosivo M43A1,áexceçãode algumas 
pequenas diferenças nos componentes metálicos. As advertências do parágrafo 4 -1 5  são 
também aplicáveis a este tiro.

4 -1 7 . TIRO 81mm M56A1 ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  O tiro M56A1 (fig 4 -1 1 ) é de alto-explosivo destinado ao 
uso contra material bélico e pessoal, funcionando por efeito de sopro e fragmentação.

b. Descrição -  O tiro completo consiste de uma granada de aço de cavidade 
rasa, de paredes relativamente finas, contendo carga de arrebentamento de TNT, espoleta de 
ogiva, empenagem M4A1 suplementos de carga de projeção M2A1, cartucho de projeção M6 e 
estopilha M34. Na fabricação a espoleta é montada e bloqueada na ogiva da granada e a empena
gem é montada e bloqueada no culote da granada. A cauda oca da empenagem, contendo even
tos, também com rosqueamento interno na sua extremidade posterior, recebe o cartucho de 
projeção e a estopilha com rosca. Os eventos transmitem as chamas, originadas do cartucho de 
projeção, aos suplementos. Um suplemento em papel celofane, é inserido entre as lâminas de 
cada aleta, e fixado em posição por meio de um retentor com mola. Qualquer um ou todos os 
suplementos podem ser removidos para ajustagem de tiro, removendo-os de sob os retentores 
de suplementos.

c. Funcionamento -  Dependendo do tipo de espoleta utilizado, a granada 
explode acima do alvo ou no alvo, com efeito de sopro e fragmentação.

ADVERTÊNCIA -  Caso se ouça um zumbido quando o grampo de segurança e seu puxador
forem removidos da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para manuseio e transporte se
o grampo de segurança for reinserido e se o pino de segurança tiver permanecido em posição.
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d. Dados tabulaies:

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg) ......................................................................................................5,16
Comprimento (cm )................................................................................. 62,10

(2) Dados balísticos
Carga Alcance máximo (m)

1 - Cartucho de projeção mais
um suplemento...............................................................................................................................731

2 - Cartucho de projeção mais
dois suplementos..................................................................................................................... .1280

3 - Cartucho de projeção mais
três suplementos..........................................................................................................................1737

4 - Cartucho de projeção mais
quatro suplem entos.............................................................................................................................2272

(3) Componentes:
Empenagem.............................................................................................M4A1
Carga de projeção....................................................................................M2A1
Estopilha........................................................................................................ M34
Cartucho de projeção......................................................................................M6

Fig. 4-12. Tiro 81mm M56A1 alto-explosivo.
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4 -1 8 . TIRO 81mm M56 ALTO-EXPLOSIVO

0  tiro M56 difere do tiro M56A1 pela presença da empenagem M4, montada 
na granada. A empenagem M4 difere da M4A1 por ser fabricada de alumínio fundido sob 
pressão, com um revestimento de aço estirado a frio, enquanto que a M4A1 também fabricada 
de alumínio não possui revestimento e contém uma cauda feita de liga de alumínio. A advertên
cia do par 4 -1 7  é também aplicável a este tiro.

4 -1 9 . TIRO 81mm M362A1 ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  Este tiro (fig 4 -1 3 ) é destinado ao uso contra material 
bélico leve e pessoal, funcionando por efeito de sopro e fragmentação.

b. Descrição -  O tiro completo consiste de um corpo de granada feito de aço 
maleável perlítico, carga de arrebentamento de composição B, espoleta de ogiva ou de proximi
dade e empenagem M141 com carga de projeção (incluindo 8 suplementos, estopilha e cartucho 
de projeção). Esta granada não possui em sua cinta de turgência os sulcos para vedação de gás 
que caracterizam os tiros de fabricação mais antiga. A granada contém uma carga de arreben
tamento de aproximadamente 0,95 kg de composição B. A empenagem M141 consiste de 
estojo, aletas e retentores de suplementos. O estojo é feito de alumínio e possui roscas para re
ceber o cartucho de projeção na parte anterior e a empenagem na parte posterior. É dotado de 
eventos para transmitir as chamas do cartucho de projeção aos suplementos. Existe também um 
evento central de chamas, cuja função é transmitir as chamas da estopilha ao cartucho de proje
ção. A empenagem é feita de liga de alumínio foijado e tem rosca para recebimento de uma 
estopilha M71A1 (M71E1). Os retentores de suplementos, feitos de arame de aço, têm pontas 
recurvadas para fixação dos suplementos. Um dos retentores de suplementos é fixado entre o 
estojo e a granada; o outro se fixa entre o estojo e a empenagem. O cartucho de projeção M66, 
utilizado com este tiro, consiste de 15 grãos de pólvora de ignição M9. O cartucho de projeção 
é fixado dentro da cavidade, tendo sua extremidade vermelha voltada para a estopilha. A carga 
de projeção M5 consiste de 8 suplementos, cada um contendo 160 grãos de propelente M9. 
Os suplementos são acondicionados em saquitéis de algodão, os quais possuem em cada extremi
dade uma presilha. Os saquitéis são fixados à granada pelo encaixe das presilhas sob as pontas 
recurvadas dos retentores de suplementos.

ADVERTÊNCIA N? 1 -  Quando se utilizam tiros M362A1 no morteiro de 81mm M l, não usar 
mais que 5 suplementos. Uma etiqueta contendo esta advertência acompanha o tiro.

ADVERTÊNCIA N? 2 -  Caso se ouça um zumbido quando o grampo de segurança e seu puxa- 
dor forem removidos da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para manuseio e transpo- 
te se o grampo de segurança for reinserido e o pino de segurança tiver permanecido em posição.

NOTA -  Os tiros de fabricação norteamericana mais antiga podem levar etiquetas de advertên
cia, indicando o uso de não mais de 6 suplementos quando se utiliza o morteiro 81mm M l. En
tretanto, esta limitação de 6 suplementos não deve ser considerada, uma vez que o uso de mais 
de 5 suplementos é proibido (ver advertência n? 1, acima).

c. Funcionamento -  Dependendo do tipo de espoleta utilizado, a granada 
explode no alvo ou acima dele, com efeitos de sopro e fragmentação.

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; vários porta-tiros compõem um cunhete de madeira ou um cofre metálico.
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Fig. 4-13. Tiro 81mm M362A1 alto-explosivo.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)........................................................................................................4,27
Comprimento (cm )................................................................................. 52,83

(2) Dados balísticos

Carga Alcance máximo (m)

0 - Somente cartucho de projeção.................................................................................................. 274
1 - Cartucho de projeção mais um

suplemento....................................................................................................................................640
2 - Cartucho de projeção mais dois

suplem entos...............................................................................................................................1188
3 - Cartucho de projeção mais três

suplem entos............................................................................................................................... 1691
4 - Cartucho de projeção mais quatro

suplem entos...............................................................................................................................2148
5 - Cartucho de projeção mais cinco

suplem entos...............................................................................................................................2669
(máximo de suplementos autorizados 
para morteiro 81 mm Ml)

6 - Cartucho de projeção mais seis
suplem entos...............................................................................................................................2925

7 - Cartucho de projeção mais sete
suplem entos...............................................................................................................................3290

8 - Cartucho de projeção mais oito
suplem entos...............................................................................................................................3644
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(3) Suplementos
Em penagem ............
Carga de projeção. .
Estopilha..................
Cartucho de projeção

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros compõem um cunhete de madeira ou um cofre metálico.

4 -2 0 . TIRO 81mm M362 ALTO-EXPLOSIVO

Este tiro é igual ao tiro M362 (par 4 -1 9 ), exceto no corpo da granada que, 
ao invés de ser feito de aço maleável perl/tico, é feito de aço forjado. As advertências do par 
4 -1 9  são também aplicáveis a este tiro.

4 -2 1 . TIRO 81mm M374 ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  O tiro alto-explosivo M374 (fig 4 -1 4 ) possui alcance, 
precisão e eficácia maiores do que os obtidos pelos tiros alto-explosivos da série M362.

b. Descrição -  A granada de ferro maleável perlítico é carregada com aproxi
madamente 0,95 kg de composição B. A parte posterior da cinta de turgência da granada é dota
da de um anel obturador feito de cloreto de polivinil (PVC), contendo um sulco circular. A 
empenagem M149, feita de alumínio, consistindo de uma cavidade para estojo e seis aletas 
extrudadas, é montada na extremidade posterior da granada. O estojo do cartucho de projeção é 
essencialmente um cilindro perfurado, com rosca na parte anterior para a montagem da granada.
O estojo mantém um cartucho de projeção e uma chapa de pressão assentada sobre a reentrân
cia logo acima do cartucho de projeção. Os eventos do estojo proporcionam a transmissão das 
chamas acima do cartucho de projeção aos suplementos. Os retentores dos suplementos, feitos 
de aço, com pontas recurvadas, fixam os suplementos em posição em tom o da parte externa do 
estojo do cartucho de projeção. As aletas, fixadas à extremidade posterior da cavidade, consis
tem de seis lâminas extrudadas, inclinadas 5o no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, 
para a produção de giro durante a trajetória. Uma estopilha fica localizada no centro da empe
nagem, que contém um evento central de chamas para transmitir as chamas da estopilha ao car
tucho de projeção. A carga de projeção M90, utilizada com este tiro, consiste de 9 suplementos 
de propelente M9 em flocos. O suplemento A contém 84 grãos enquanto outros oito suplemen
tos B contém 168 grãos cada. Cada suplemento é acondicionado em saquitéis de tecido à prova 
d’água, possuindo uma presilha em cada extremidade. Os saquitéis são fixados à granada pelo 
encaixe das presilhas sob pontas recurvadas dos retentores dos suplementos. O suplemento A é 
montado em forma de espiral por debaixo dos suplementos B. Espoletas de percussão ou de 
proximidade são utilizadas com este tiro.

ADVERTÊNCIA N? 1 -  Quando se utiliza o tiro alto-explosivo M374 no morteiro de 81mm 
M l, não fazer uso de mais de 5 suplementos. Uma etiqueta contendo esta advertência acompa
nha o tiro. Quando se disparam 10 tiros ou mais com carga máxmia no morteiro de 81mm M29, 
a cadência de tiros não deve exceder a 12 por minuto.

ADVERTÊNCIA N? 2 -  Os tiros montados com a espoleta de ogiva M519 não devem ser dis
parados por sobre tropa amiga.

ADVERTÊNCIA N? 3 -  Caso se ouça um zumbido, quando o grampo de segurança e seu pu-
xador são removidos, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para manuseio e transporte se o gram -
po de segurança for reinserido e o pino de segurança tiver permanecido em posição.

..................M141

........................M5

.M71A1 (M71E1) 

.....................M66
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Espoleta
lueta de advertência

Estopilha

2 0 .7 9 8  M AX

Obturador

| Suplemento A 

J Retentor de suplemento! J Carga explosiva

1 Cartucho de projeção

, Fig 4 -1 4 . Tiro 81mm M374 alto-explosivo

ADVERTÊNCIA N? 4 -  Quando é disparado o tiro alto-explosivo M374 em cargas baixas (3 e 
abaixo) deve-se prever a ocorrência de tiros curtos com alcance equivalentes a 70% do alcance 
esperado.

NOTA N? 1 -  Quando tiro alto-explosivo M374 é utilizado com espoleta de ogiva M526 em 
carga 0 (zero), o índice de ocorrência de granada falhada será maior do que as outras espoletas 
autorizadas.

NOTA N? 2 -  A utilização de tiro alto-explosivo M374 em cargas baixas (3 e abaixo) resultará 
num cone de dispersão mais amplo de que o indicado na tabela de tiro respectiva.

c. Funcionamento -  O tiro M374 funciona semelhantemente ao tiro 
M362A1 (parag 4 -1 9 ) possuindo, entretanto, maior alcance e maior poder letal.

d. Dados tabulares:

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)........................................................................................................ 4,23
Comprimento (cm )................................................................................. 52,83

(2) Dados balísticos

Carga Alcance máximo (m)

0 - Somente cartucho de p ro jeção ................................................................................................... 403
1 - Cartucho de projeção mais um

suplem ento.................................................................................................................................. 1001
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2 - Cartucho de projeção mais dois
suplem entos..................................................................................................................................1529

3 - Cartucho de projeção mais três
suplementos.................................................................................................................................. 1988

4 - Cartucho de projeção mais quatro
suplementos................................................................................................................................. 2475

5 - Cartucho de projeção mais cinco
suplementos................................................................................................................................. 2955
(carga máxima autorizada para uso em 
morteiros 81 mm Ml)

6 - Cartucho de projeção mais seis
suplementos................................................................................................................................. 3416

7 - Cartucho de projeção mais sete
suplementos................................................................................................................................. 3831

8 - Cartucho de projeção mais oito
suplementos................................................................................................................................. 4197

9 - Cartucho de projeção mais nove
suplementos................................................................................................................................. 4500

NOTA -  O suplemento 1 é usado como carga 1 e será sempre um dos suplementos do conjunto, 
quando em tiros de carga superior a 1.

(3) Componentes
Empenagém................................................................................................M149
Carga de projeção......................................................................................... M90
Estopilha............................................................................................. série M71
Cartucho de p ro je ç ã o .............................................................................. M66

e. Dados sobre embalagem -  Estes tiros eram originalmente fornecidos em
porta-tiros de plástico, cada um contendo uma unidade; 4 porta-tiros de plástico compunham 
um cunhete, amarrado por tirantes de aço. As embalagens norteamericanas atuais, desenhadas 
para proporcionar proteção adicional contra umidade, incluem a utilização de sacos imper
meáveis e de alguns dispositivos de proteção, tal como segue: a empenagem e sua haste são 
encerradas em um saco de plástico, cintado firmemente ao corpo da granada. Um saquitel desu- 
mificador é embalado com o tiro ensacado em porta-tiro de plástico ou de fibra. Um disco de 
vedação de 12,70 cm de diâmetro, feito de material refratário à água, é aplicado sobre a boca do 
porta-tiro de plástico, antes da montagem da coifa. A coifa é rosqueada firmemente ao porta-ti- 
ro e cintada em posição. Todos os porta-tiros de plástico e um número limitado de porta-tiro de 
fibra são acondicionados em sacos impermeáveis fechados a vácuo e à prova de calor. A maioria
dos porta-tiros de fibra, entretanto, é embalado em um tecido de malha aberta marrom claro
(embalagem para selva) amarrado firmemente em volta do porta-tiro e coberto por um espesso 
revestimento de cera. Um cordão destacável sobre a embalagem para selva indica a extremidade 
coifada do porta-tiro. Os porta-tiros embrulhados são embalados 3 a 3 em cunhetes de madeira.

f. Procedimentos para desembalagem

(1) Após remover o porta-tiro do cunhete ou caixa de transporte, utilizar o 
cordão destacável para abrir a embalagem para selva. A fita de segurança da coifa, a coifa e o 
disco de vedação podem ser removidos manualmente.

(2) Não remover o saco de plástico que recobre a empenagem e sua haste 
senão no momento imediatamente antecedente à regulagem da carga de projeção.
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(3) Depois que a carga é regulada, recolocar o saco plástico sobre as aletas e 
haste para proteção, até que o tiro seja utilizado. Remover o saco no momento do disparo.

4-22. TIRO 81mm M374 A2 ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades — O tiro alto-explosivo M374A2 é modificação do tiro 
M374 (par 421), contendo sistemas de ignição e carga de projeção à prova de umidade e emba
lagem protetora adicional. A não ser quando indicado, estes tiros possuem os mesmos compo
nentes do modelo M374 e funcionam de maneira semelhante. Em adição às precauções relacio
nadas abaixo, as notas, as precauções e advertências dos parágrafos 4-14 e 4-21 são aplicáveis.

b. Descrição

(1) O tiro alto-explosivo M374A1 difere do M374 por ser montado com uma 
carga de projeção M90A1 e cartucho de projeção M66A1. O propelente da carga modificada é 
acondicionada em suplementos feitos de película plástica, reforçada com revestimento de teci
do. As bordas das extremidades são dobradas para trás. Cada borda possui dois furos sendo que 
um deles pode ser utilizado para se fixar aos retentores de suplementos. O cartucho de projeção 
M66A1 é essencialmente um cartucho M66 (par 4-21 b) que recebeu tratamento à prova d’água, 
pela aplicação de mailar quando instalado no estojo, e pela aplicação de um composto adesivo 
de vedação às extremidades do cartucho.

(2) O tiro alto-explosivo M374A2 é montado com a carga de projeção 
M90A1 (1) (acima), empenagem M170 e cartucho de projeção M285. 0  desenho modificado e 
de tamanho menor dos eventos da empenagem M l70 asseguram ignição mais eficiente do que a 
obtida pela empenagem M149 (utilizada nos tiros M374 e M374A1). O cartucho de projeção 
285 é semelhante ao M66A1 e recebe o mesmo tipo de tratamento à prova d’água. Difere do 
M66A1 por não conter revestimento de latão. É carregado com 108 grãos de propelente M9 em 
flocos, em lugar dos 115 grãos da série M66.

e. Dados sobre embalagem — A empenagem e sua haste, acolchoados com 
uma espuma de poliuretano, são acondicionadas em uma embalagem de polistireno de duas pe
ças, fixadas por fitas adesivas. O tiro completo e um saco de plástico são embalados em um por- 
ta-tiro de fibra. ( o saco de plástico é fornecido para proteção da carga de projeção, a partir do 
momento em que é regulada até que o tiro seja utilizado). Um tecido de malhaberta (embala
gem para selva), marrom claro, é amarrado firmemente em tom o do porta-tiro e recoberto com 
um espesso revestimento de cera. Um cordão preto destacável sobre a embalagem para selva 
indica a extremidade coifada do porta-tiro. Os porta-tiros embrulhados são embalados de 3 em
3 cunhetes de madeira.

f. Precauções

(1) Não remover o suporte da embalagem da empenagem e haste senão no 
momento imediatamente antecedente à regulagem da carga de projeção.

(2) Depois que a carga for montada, o conjunto de suporte ou o saco de plás
tico, ou ambos, podem ser utilizados para proteger a carga de projeção até o momento do tiro. 
Assegurar-se de que o saco e o suporte de embalagem foram removidos antes que o tiro seja in
troduzido no tubo.

4-23. TIRO 81mm M57A1 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  O tiro de fósforo branco M57A1 (fig 4-15) é destinado a 
produzir cortina de fumaça.
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Fig. 4-15. Tiro 81mm M57A1 fumígeno fósforo branco.

b. Descrição -  O tiro completo consiste de um corpo de granada feito de 
aço, com paredes relativamente finas, contendo uma carga fumígena de fósforo branco ou lí
quido FS (tri-óxido de enxofre em ácido cloro-sulfônico), uma espoleta de ogiva ou de tempo, 
uma empenagem M4A1, uma carga de projeção M2A1, um cartucho de projeção M6 e uma esto
pilha M34. A ogiva da granada é dotada de um adaptador de aço que serve para vedação da car-

ga química e de acomodação para o detonador. O conjunto detonador consiste de uma carga de 
rutura contida num detonador M2. A carga de rutura está contida num tubo de aço de paredes 
finas e é constituído de tetril. É fixada ao detonador M2, o qual é ajustado por pressão ao adap
tador de aço da ogiva da granada e se estende axialmente através da carga química, por aproxi
madamente 3/4 do comprimento da cavidade da granada.

c. Funcionamento -  No momento do funcionamento da espoleta, o refor- 
çador da espoleta inicia a carga de rutura. Esta rompe o corpo da granada e dispersa a carga quí
mica. Tanto a fumaça do fósforo branco quanto a do FS agem espontaneamente ao entrar em 
contato com o ar; o fósforo branco se inflama, criando densa numem de fumaça branca, com li
geiros efeitos incendiários, enquanto que o líquido FS, combinando-se com a umidade do ar, cria 
nuvem  de fum aça sem queim ar.

ADVERTÊNCIA -  Caso se ouça um zumbido quando o grampo de segurança e seu puxador são
removidos da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para manuseio e transporte se o
grampo de segurança for reinserido e se o pino de segurança tiver permanecido em posição.
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d. Dados tabulares:

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (K g ) ..................................................................................................... 5,64
Comprimento (cm)................................................................................. 61,95

(2) Dados balísticos

Carga Alcance máximo
(m)

1 -  Cartucho de projeção mais um suplemento.............................................................................. 640
2 -  Cartucho de projeção mais dois suplementos ..................... .............................................1.188
3 -  Cartucho de projeção mais três suplementos..................................................................... 1.645
4 -  Cartucho de projeção mais quatro suplem entos............................................................... 2.168

(3) Componentes
Empenagem.............................................................................................M4A1
Carga de projeção....................................................................................M2A1
E sto p ilh a ......................................................................................................M34
Cartucho de p ro jeção ...................................................................................M6
Detonador (18 gramas de t e t r i l ) .................................................................Ml

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros Compõem um cunhete de madeira.

4-24. TIRO 81mm M57 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO
Este tiro é semelhante ao tiro (fum) M57A1 (par 4-3), possuindo, entretanto, 

empenagem M4 ao invés de M4A1. As duas empenagens diferem apenas com relação a pequenos 
pormenores de fabricação. As advertências do par 4-3 são também aplicáveis a este tiro.

4-25. TIRO 81mm M370 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO
a. Generalidades -  Este tiro (fig 4-16) consiste de munição de pequeno peso 

para a produção de cortina de fumaça.

b. Descrição — O tiro consiste de um corpo de granada de paredes finas, con
tendo a carga fumígena de fósforo branco, uma espoleta de ogiva, empenagem M141, carga de 
projeção M5, cartucho de projeção M66 e estopilha M71. A granada não possui cinta de turgên- 
cia para a vedação de gás. A ogiva da granada é dotada de um adaptador e o culote da mesma é 
dotado de um adaptador de culote. Ambos adaptadores servem como vedação para a carga fu

mígena. O adaptador de ogiva também serve como assentamento para a carga de rutura contida 
no detonador (T21). Este detonador consiste de um tubo de alumínio ou de aço de paredes fi
nas, contendo uma pequena carga de RDX (hexogênio). A carga de rutura é fixada ao detona
dor, o qual é ajustado por pressão ao adaptador de aço da granada e se estende longitudinalmen
te através da carga fumígena, por aproximadamente 3/4 do cumprimento da cavidade da 
granada.

c. Funcionamento -  No momento do impacto, o funcionamento da espole
ta detona a carga de rutura que, por sua vez, rompe o corpo da granada, dispersando a carga fu
mígena.
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Suplementos

Retentor de suplemento

- Espoleta -

Fig 4-16 Tiro 81mm M370 fósforo branco

ADVERTÊNCIA N.° 1 -  Caso se ouça um zumbido quando o grampo de segurança e seu puxa- 
dor são removidos da espoleta, não utilizar o tiro. Tal tiro é seguro para manuseio e transporte 
se o grampo de segurança for reinserido e se o pino de segurança tiver permanecido em posição.

ADVERTÊNCIA N.° 2 -  Quando se utiliza o tiro M370 em morteiros de 81mm M l não se deve 
fazer uso de mais de cinco suplementos. Uma etiqueta contendo esta advertência acompanha o 
tiro.

NOTA -  Alguns tiros de fabricação norteamericana mais antiga possuem inscrição incorreta, 
indicando que não mais que seis cargas de projeção devem ser utilizadas no morteiro 81 mm M l.

d. Dados tabulares:

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (K g ) ..................................................................................................... 4,23
Comprimento (cm)................................................................................. 52,76

(2) Dados balísticos

Carga Alcance máximo (m)

0 — Somente cartucho de projeção....................................................................................................274
1 -  Cartucho de projeção mais um suplemento.............................................................................. 640
2 -  Cartucho de projeção mais dois suplementos..................................................................... 1.188
3 -  Cartucho de projeção mais três suplementos..................................................................... 1.691
4 -  Cartucho de projeção mais quatro suplem entos............................................................... 2.139
5 -  Cartucho de projeção mais cinco suplementos.................................................................. 2.657

(número máximo de suplementos autorizados 
para uso no morteiro 81mm M l)

6 -  Cartucho de projeção mais seis suplem entos..................................................................... 2.912
7 -  Cartucho de projeção mais sete suplementos..................................................................... 3.276
8 — Cartucho de projeção mais oito suplementos..................................................................... 3.628
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(3) Componentes

Empenagem.............................................................................................M141
Carga de projeção............................................................................................M5
E sto p ilh a ..............................................................................M71 ou M71E1
Cartucho de p ro je ç ã o ................................................................................ M66
Detonador (11,62 gramas de R D X ) ........................................................ M47

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

4-26. TIRO 81mm M375 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO
a. Generalidades -  O tiro fumígeno de fósforo branco M375 (fig 4-17), se

melhante ao tiro alto-explosivo M374 (par 4-21), possui maior alcance, maior precisão e maior 
eficácia do que o tiro fumígeno M370.

b. Descrição -  Este tiro é semelhante ao tiro alto-explosivo M374, descrito 
no par 4-21, sendo entretanto sua granada carregada com aproximadamente 0,72 Kg de fósforo 
branco, contendo um detonador de alumínio em peça única (M 158), ajustado sob pressão à 
extremidade anterior do corpo da granada. O detonador acondiciona num tubo central, a carga 
de rutura composta de RDX (hexogênio).

c. Funcionamento — O tiro fumígeno M375 funciona de maneira semelhante 
ao M370 (par 4-25), sendo que o M375 possui maior alcance e maior eficácia.

Espoleta

Etiqueta de advertência

Suplemento A 

, Retentor de suplemento

Estopilha

Empenagem

Cartucho de projeção \  Car«a de ruptura 
Chapa de pressão

Fig 4 -17 T iro 81mm M375 fumígeno fósforo branco

20.798 MAX

Obturador

Carga fumígena de fósforo branco 

Carga de rutura

A daptador do detonador
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ADVERTÊNCIA -  Quando se utiliza o tiro fósforo branco M375 no morteiro M l, não se deve 
fazer uso de mais de cinco suplementos. Uma etiqueta contendo esta advertência acompanha o 
tiro. Quando se disparam 10 ou mais tiros deste modelo em carga máxima no morteiro 81mm 
M29, a cadência máxima não deve exceder ao total de doze tiros por minuto. Os tiros montados 
com espoleta de ogiva M519 não devem ser disparados por sob tropa amiga. Caso se ouça um 
zumbido quando o grampo de segurança e seu puxador são removidos da espoleta, não utilizar 
o tiro. Tal tiro é seguro para manuseio e transporte se o grampo de segurança for reinserido e se
o pino de segurança tiver permanecido em posição. Quando se utiliza o tiro de fósforo branco 
M375 em cargas baixas (3 e abaixo), deve-se prever a ocorrência de tiros curtos, com alcance 
equivalente a 70% daquele que seria de se esperar.

NOTA -  Quando o tiro de fósforo branco M375 é utilizado com espoleta de ogiva M526 em 
carga 0 (zero), o índice de ocorrência de granadas falhadas será maior do que com outras espo
letas autorizadas. A utilizaão do tiro fósforo branco M375 e cargas baixas (3 e abaixo) resulta
rá em um cone de dispersão mais amplo do que o indicado nas tabelas de tiro respectivas.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (K g ) ......................................................................................................4,23
Comprimento (cm)................................................................................. 52,83

(2) Dados balísticos

Carga Alcance máximo (m)

0 -  somente cartucho de pro jeção ................................................................................................... 402
1 -  Cartucho de projeção mais um suplemento.............................................................................1001
2 -  Cartucho de projeção mais dois suplementos..................................................................... 1.529
3 — Cartucho de projeção mais três suplementos..................................................................... 1.988
4 -  Cartucho de projeção mais quatro suplem entos............................................................... 2.475
5 -  Cartucho de projeção mais cinco suplementos.................................................................. 2.995

(número máximo de suplementos autorizados 
para uso em morteiro 81mm M l)

6 -  Cartucho de projeção mais seis suplem entos..................................................................... 3,416
7 -  Cartucho de projeção mais sete suplementos..................................................................... 3.831
8 - Cartucho de projeção mais oito suplementos..................................................................... 4.197
9 -  Cartucho de projeção mais nove suplem entos.................................................................. 4.500

NOTA -  O suplemento A é usado como carga 1 e será um dos suplementos do da carga de pro
jeção em tiros de cargas superiores a 1.

(3) Componentes

Empenagem............................................................................................. M149
Carga de projeção......................................................................................... M90
E sto p ilh a .................................................................................... da série M71
Cartucho de p ro jeção ................................................................................ M66
Detonador (11,62 gramas de R D X ) ........................................................M47

e. Dados sobre embalagem -  Estes tiros eram originalmente fornecidos em 
porta-tiros de plástico, contendo um tiro completo. Quatro porta-tiros de plástico compunham



um cunhete com amarrações de aço. As embalagens norteamericanas, destinadas a proporcionar 
proteção adicional contra umidade, incluem a utilização de sacos impermeáveis e outros disposi
tivos de proteção, tal como segue: a empenagem e a cauda são envoltas em um saco plástico cin
tado firmemente ao corpo da granada. Um saquitel desumidificador é embalado juntamente 
com o tiro no porta-tiro de plástico ou de fibra. Um disco de vedação de 12,70 cm de diâmetro, 
feito de material refratário à água, é aplicado à boca do porta-tiro de plástico antes da monta
gem da coifa. A coifa é rosqueada firmemente ao porta-tiro e cintada em posição. Todos os por
ta-tiros de plástico e o número limitado de porta-tiros de fibra são embalados em sacos imper
meáveis, a vácuo e a prova de calor. A maioria dos porta-tiros de fibra, no entanto, são acondi- 
cionados em embalagens para selva, de tecido de malha aberta, marrom claro, amarrados firme
mente em torno do porta-tiro e cobertos por espesso revestimento de cera. Um cordão preto 
destacável, sobre a embalagem para a selva, indica a extremidade coifada do porta-tiro. Os por
ta-tiros embrulhados/ensacados são embalados 3 a 3 em cunhetes de madeira.

f. Procedimentos para embalar

(1) Depois de remover o porta-tiro do cunhete ou da caixa de transporte, u- 
tilizar o cordão destacável para abrir a embalagem para selva. A capa de segurança da coifa e o 
disco de vedação podem ser removidos à mão.

(2) Não remover o saco de plástico que recobre a empenagem e sua haste, 
senão no momento imediatamente antecedente à regulagem da carga de projeção.

(3) Depois que a carga for regulada, recolocar o saco plástico sobre as aletas 
e a haste para proteção até que o tiro seja utilizado. Remover o saco antes do disparo.

4-27. TIRO 81mm M375A1 e M375A2 FUMIGENO FÓSFORO BRANCO

Os tiros fumígenos fósforo branco M375A1 e M375A2 são modificações 
do tiro M375 (par 4-6), contendo o sistema de ignição e a carga de projeção resistentes à umi
dade e embalagens de proteção. À exceção da carga de fósforo branco e do detonador com 
RDX, os tiros M375A1 e M375A2 são idênticos aos alto-explosivos M374A1 e M374 A2, res
pectivamente, e incorporam os componentes modificados e as embalagens descritas no par 4-22. 
Ver os parágrafos 4-14, 4-22 e 4-26 para leitura das restrições aplicáveis e das precauções a se
rem adotadas.

4-28. TIRO 81mm M301A3 ILUMINATIVO

a. Generalidades -  Este tiro (fig 4-18) é semelhante em desenho aos tiros 
iluminativos de 60mm da série M83. Destina-se à iluminação de pontos ou áreas pré-determina- 
das e possui maior alcance do que aquele obtido pelo tiro M301A2 (par 4-29).

ADVERTÊNCIA -  Na preparação para disparo do tiro 81mm iluminativo da série M301 e 
quando um porta-tiro de metal é utilizado para a proteção do propelente, não permitir que o 
culote do tiro atinja o fundo do porta-tiro. Na reembalagem da munição que não tiver sido usa
da, não recolocar o tiro no porta-tiro pela extremidade da empenagem.

b. Descrição -  O tiro completo consiste de uma espoleta de tempo, um cor
po de aço em forma de tubo e de paredes finas, um conjunto de pára-quedas, um cone traseiro 
de aço e uma empenagem M158 contendo a carga de projeção M185, o cartucho de projeção 
M66 e a estopilha M71A1. Um adaptador de aço para espoleta é montado na extremidade ante
rior do corpo da granada. O cone traseiro é inserido ao tubo do corpo e fixado em posição por
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Fig. 4-18. Tiro 81mm M301A3 iluminativo

meio de quatro pinos de cisalhamento, uniformemente espaçados. A base do cone é dotada de 
rosqueamento interno para fixação da empenagem. O conjunto iluminativo consiste de uma car
ga inicial e de um iluminativo acondicionado em um estojo de chapas de madeira. Um conjunto 
de mecha instantânea é colocado à extremidade anterior da caixa de madeira. O conjunto de pá-
ra-quedas é fixado ao conjunto iluminativo por um fio suspensor de aço, de 76,20 cm de
comprimento.

c. Funcionamento -  Este tiro funciona da mesma maneira que o tiro
M301A2, par 4-29.

d. Dados tabulares:

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (K g ) ......................................................................................................4,58
Comprimento (cm).......................................................................62,87

(2) Dados balísticos

Carga
Regulagem da 

espoleta (seg)
Alcance horizontal 

(m)
Altura de 

arrebentam ento(m )
Elevação

(milésimos)

Çg3 -  Cartucho de projeção mais 3 suple
m entos (carga máxima autorizada) 20,6 250 400 1.501,1
Cg3 -  Cartucho de projeção mais três su
plementos (carga m ínima autorizada) 19,93 250 450 1.501,1
Cg3 -  Cartucho de projeção mais três su
plem entos (carga m ínima autorizada) 15,9 1.050 400 1.042.1
Cg4 -  Cartucho de projeção mais quatro 
suplementos 19,8 1.550 400 942,6
Cg5 -  Cartucho de projeção mais cinco 
suplementos 22,1 2050 400 942,6
C£6 - C artucho de projeção mais seis su
plementos 26,1 2.450 400 967,4

Cg7 -  Cartucho de projeção mais sete 
suplementos 27,6 2.950 400 904,7
Cg8 -  Cartucho de projeção mais oito 
suplementos 29,8 3.350 400 883,9
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(3) Componentes

A le ta s .........................................................................................................M158
Caiga de projeção....................................................................................... M l85
E sto p ilh a .............................................................................................M71A1
Cartucho de p ro jeção ................................................................................ M66

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro acondiciona um tiro completo; 
varios porta-tiros de metal compõem um cunhete de madeira.

4-29. TIRO 81mm M301A2 ILUMINATIVO

ADVERTÊNCIA -  Na preparação para disparo do tiro 81mm, iluminativo da série M301 e 
quando um porta-tiro de metal é utilizado para proteção ao propelente, não permitir que o 
culote do estojo atinja o fundo do porta-tiro. Na reembalagem da munição que não tenha sido 
utilizada não inserir no porta-tiros o tiro pela extremidade da empenagem.

a. Generalidades -  O tiro M302A (fig 4-19), semelhante aos tiros iluminati- 
vos de 60mm da série M83, destina-se à iluminação de áreas ou pontos pré-determinados.

b. Descrição -  O tiro completo consiste de uma espoleta de tempo, um cor
po de aço em forma de tubo e de paredes finas, um conjunto de pára-quedas, um cone traseiro 
de aço, uma empenagem M4 contendo os suplementos M2A1, o cartucho de projeção M6 e a 
estopilha M34. Um adaptador de aço para espoleta é montado à extremidade anterior do cor
po da granada. O cone traseiro é inserido no tubo do corpo e fixado em posição por quatro pi
nos de cisalhamento uniformemente espaçados. O culote é dotado de um rosoueamento interno 
para inserção da empenagem. O conjunto iluminativo, consiste de uma carga ^ :ial e de um ilu
minativo, acondicionado em um estojo de chapas de madeira. Um conjuntc ?• mecha instan
tânea é colado à extremidade anterior do estojo de madeira. O conjunto de pára-quedas é 
fixado ao conjunto iluminativo por um fio suspensor de aço de 76,20 cm de comprimento.

c. Funcionamento -  Este tiro é projetado para disparo com um mínimo de 
dois suplementos. O uso de menos de dois suplementos não é autorizado. À exceção deste deta
lhe, o funcionamento da carga de projeção é semelhante as das outras cargas para os tiros de 
morteiro 81mm. No momento do funcionamento da espoleta, a carga de expulsão ejeta os 
conjuntos de pára-quedas e iluminativo através do culote da granada, inflamando ao mesmo 
tempo a mecha instantânea. Esta inflama a carga inicial que, por sua vez, inflama a composição 
iluminativa. A composição iluminativa queima por um período de 30 segundos, com um total 
de 500.000 velas. A sua velocidade de queda é aproximadamente 5,47m por segundo.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)......................................................................................................4,58
Comprimento (cm ).................................................................................57,10
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(2) Dados balísticos

Regulagem 
da espole
ta (seg)

Altura de 
arrebenta- 
mento (m)

Alcance 
horizon
tal (m)

Elevação

graus minuto

Cg2 - Cartucho de projeção 
mais dois suplementos (car
ga mínima autorizada) 4,0 91,40 411 79 15

Cg2 - Cartucho de projeção 
mais dois suplementos (car
ga mínima autorizada) 4,0 9,40 457 79 15

Cg2 - Cartucho de projeção 
mais dois suplementos (car
ga mínima autorizada) 16,3 914 411 62 30

Cg3 - Cartucho de projeção 
mais três suplementos 17,8 1.554 411 52 45

Cg4 - Cartucho de projeção 
mais quatro suplementos 20,6 2.102 411 51 15

(3) Componentes:
Empenagem............................................................................................... M4A1
Caiga de projeção...................................................................................... M2A1
Estopilha........................................................................................................ M34
Cartucho de projeção......................................................................................M6

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de metal acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros de metal compõem um cunhete de madeira.

4 -30 . TIRO 81mm M301A1 ILUMINATIVO

ADVERTÊNCIA -  Na preparação para disparo do tiro 81mm iluminativo da série M301 e 
quando um cofre de metal for utilizado para proteção ao propelenete, não permitir que o culote 
atinja o fundo do cofre. Na reembalagem da munição, não inserir os tiros pela parte inferior da 
empenagem. O tiro iluminativoM301A1 é semelhante ao M301A2, diferenciando-se pela presen
ça da cinta de turgência e por algumas pequenas diferenças nas dimensões dos componentes me
tálicos.
4 -3 1 . TIRO 81mm M43A1 DE EXERCÍCIO

O tiro 81mm de exercício M43A1 (fig 4-20), destinado ao treinamento de 
condução do tiro, é semelhante ao tiro alto-explosivo M43A1 (par 4 -15), exceto quanto à car
ga da granada. Esta granada é carregada com material inerte (gesso de Paris e ácido esteárico) e 
um agregado de pólvora negra de 0,02 kg. O agregado de pólvora negra é carregado na extremi
dade anterior da cavidade da granada, adjacente à parte traseira do prota-reforçador da espoleta. 
No momento do impacto, o agregado de pólvora negra e a carga rcforçadora da espoleta atuam 
como carga de sinalização para finalidades de observação. A granada é carregada de modo a si
mular o peso da granada alto-explosiva e possui as mesmas características balísticas desta.
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Fig 4-20. Tiro 81mm M43A1 de exercício.
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4 -3 2 . TIRO 81mm M43A1 DE EXERCÍCIO COM ESPOLETA MODIFICADA

Este tiro é destinado exclusivamente à prática de condutor do tiro, com fina
lidade de treinamento. O tiro completo difere do descrito no par 4 -3 1  somente com relação 
à espoleta, que foi modificada pela substituição da carga reforçadora, de tetril para pólvora
negra.

4 -3 3 . TIRO 81mm M68 DE EXERCÍCIO

a. Generalidades -  O tiro 81mm de exercício M68 (fig 4-21) é utilizado para 
prática de carregamento e operação do morteiro 81mm em alcances limitados.

b. Descrição -  A granada é completamente inerte e não possui espoleta. 
Consiste de um corpo de aço forjado em forma de pera, com rosqueamento na base para mon
tagem da empenagem M6. Nenhuma carga de projeção suplementar é fornecida ou utilizada, à 
exceção do cartucho de projeção M6 e da estopilha M34. Todos os componentes são, fornecidos 
separadamente para facilitar a substituição das partes danificadas e dos cartuchos de projeção 
utilizados.

c. Funcionamento -  A carga de projeção funciona de maneira semelhante às 
dos outros tiros 81mm quando disparadas em carga zero (0). A granada não possui ação 
nenhuma, por ser inerte. O impacto pode ser facilmente observado devido ao alcance limitado 
do tiro.

d. Dados tabulares

(1) Características 
Tiro completo:
Peso (kg).........................................................................................................4,85
Comprimento (cm ).....................................................................................28,14

(2) Dados balísticos

Velocidade inicial (m /seg)........................................................................ 52,53
Alcance máximo (m )............................................................................  283,34

(3) Componentes
Empenagem......................................................................................................M6
Carga de projeção (suplementos)...................................................nenhuma
Estopilha......................................................................................................... M34
Cartucho de projeção.....................................................................M6 ouM 3*

*Quando se usa cartucho de projeção M3 não se usa estopilha.

e. Dados sobre embalagem -  Um conjunto de exercício utilizado em campa
nha consiste de 10 tiros de exercício e acessórios, incluindo um gancho utilizado para recupera
ção dos tiros de exercício disparados.

f. Procedimentos -  Uma vez que os tiros de exercício M68 são destinados a 
reutilização e reparados, caso necessário, de acordo com os seguintes procedimentos:

1. Fazer inspeção geral do tiro. Rejeitar os tiros que estejam excessivamente 
danificados para serem reutilizados após substituição da empenagem.
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Granada 81mm de ex e rc id o  M68 
sem empenagem

A -  com ponentes

Fig. 4-21. Tiro 81mm M68 de exercício.

2. Remover a empenagem.

3. Extrair o cartucho de projeção M6 usado, mediante a utilização de alicate 
especial fornecido para este fim. Extrair o cartucho de projeção M3, utilizando uma haste de 
aço de ponta cega, ou pressionando através do evento na haste da empenagem.

4. Inspecionar o interior da granada e remover sujeiras ou qualquer matéria
estranha.

5. Substituir a empenagem.

6. Substituir o cartucho de projeção utilizado e a estopilha, se necessário.

ARTIGO IV 

MUNIÇÃO PARA MORTEIRO 4.2” M30

4 -3 4 . GENERALIDADES

a. Armamento — O morteiro 4.2 M30 é uma arma antecarga dotada de 
tubo de alma raiada, destinado ao tiro vertical. O recuo eliminado por um mecanismo de 
recuo dotado de molas, montado na placa-base e por dois amortecedores de choque montado 
no tubo.
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b. Munição

(1) Identificação -  Diferentemente dos tiros para morteiros de 60mm e 
81mm, que são prontamente identificados pela empenagem, a munição para morteiro 4.2” é esta
bilizada em trajetória por movimento rotativo e não possui aletas. Em seu lugar a granada se 
distingue pela presença de uma chapa de pressão e um disco de rotação (localizados na parte tra- 
zeira) e é semelhante em aparência a um foguete dotado de estabilização por rotação. Todos os 
tiros que foram autorizados para o morteiro 4.2” M2, são também autorizados para o morteiro 
4.2” M30. Os tiros mais antigos dotados de uma extensão do alojamento do cartucho de proje
ção e uma noz do percussor, levam uma etiqueta de advertência sobre esta noz, que diz: “Re
mover a extensão do alojamento do cartucho de projeção e reduzir a quantidade do propelente 
a não mais de 25 e meio suplementos antes do disparo no morteiro 4.2” M2” . Esta advertência 
não se aplica aos disparos feitos com o morteiro 4.2” M30.

(2) Tipos de granadas -  Dependendo da carga da granada, esta munição é 
classificada como química de gás,alto-explosiva; ou fumígena fósforo branco ou fósforo branco 
plastificado.

(3) Espoletas — Quatro tipos de espoletas de ogiva são usadas com esta muni
ção: percussão, tempo mecânica, tempo-mecânica-instantânea e de proximidade. Estas espoletas 
são descritas no capítulo 5.

(4) Cargas de projeção -  As cargas de projeção M6, M36 e M36A1 (fig 4-22) 
são utilizadas com os tiros de 4.2” .

(a) Carga de projeção -  A carga de projeção M6 consiste de 25,5 suplemen
tos mais 5 suplementos individuais. Os suplementos individuais podem ser removidos da manei
ra que for necessária para a ajustagem de tiro (carga variável). A carga de projeção completa é 
montada no tiro, quando é fornecido. O alcance máximo é obtido em carga máxima; alcances 
menores são obtidos com o menor número de suplementos, tal -como indicados' nas tabelas de 
tiro respectivas. Os métodos de fixação dos suplementos diferem de tiro para tiro. Nos tiros M2, 
M3 e M3A1 os suplementos são fixados entre a noz do percussor e o retentor de propelente. A 
noz do percussor, que fica localizado na extremidade da cauda, tem tamanho suficiente para fi
xar os suplementos propelente em sua posição. Em contraste, a carga completa para os tiros quí
micos (gás ou fumígeno) M2A1 é fixada firmemente entre a porta da chapa de pressão e o 
fixador de propelente.

(b) Carga de projeção M36 -  A carga de projeção M36 consiste de um meio 
suplemento, 3 gruposde 5 suplementos,5 suplementos individuais, 4 grupos de 5 suplementos e um 
meio suplemento, num total de 41 suplementos, montados nesta ordem. O tiroiluminativoM335, 
o tiro fumígeno, M328 e o tiro alto-explosivo M329 são dotados de uma extensão do alojamento 
do cartucho de projeção para acomodação da carga completa. O cartucho de projeção é monta
do na extensão do seu alojamento. Dois retentores de propelentes são utilizados para reter os 
suplementos. Um retentor de suplemento é assentado sobre seu sulco, próximo ao centro da ex
tensão do alojamento do cartucho de projeção; o outro retentor é ajustado em seu sulco próxi
mo à extensão do alojamento do cartucho de projeção. Todos os suplementos devem ser coloca
dos adiante do retentor de suplementos, o qual deve estar adequadamente retido em seu sulco, 
localizado na extensão do alojamento do cartucho de projeção. Os suplementos propelentes não 
devem ser localizados sobre os eventos da extensão. A extensão deve ser utilizada quando se dis
para a carga de projeção M36 com mais de 25,5 suplementos. Quando o número de suplementos 
é reduzido a exatamente 25,5, o uso da extensão é opcional. Quando o número de suplementos 
é menor que 25,5, a extensão deve ser removida.



(c) Carga de projeção M36A1 — A carga de projeção M36A1 difere da 
M36 pela presença de um saquitel de tecido em forma de rosca, contendo propelente M9 era 
flocos, o qual substitui os cinco primeiros suplementos M8, em forma de folhas. Este saquitel 
em forma de rosca não deverá ser removido em momento algum. Quando se utiliza a carga de 
projeção M36A1, o cartucho de projeção M36A1 (que contém pólvora negra ao invés de 
propelente M9) substitui o estojo M2 utilizado com a carga M36. O conjunto de noz do percus-
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sor e a extensão foram modificados para permitir a ignição direta do propelente, eliminando a 
necessidade de mudar a posição do cartucho de projeção quando a extensão é removida.

NOTA -  A velocidade inicial e os alcances dados neste capitulo são os máximos obtidos em 
carga completa. As velocidades e os alcances segundo diferentes cargas são dadas nas tabelas de 
tiro apropriadas.

(5) Cartucho de projeção -  O cartucho de projeção M2 é utilizado com 
cargas de projeção M6 e M36 e, o cartucho de projeção M2A1 com a carga de projeção M36A1. 
Ambos contêm uma estopilha e um cartucho de projeção e são semelhantes em aparência 
externa a um cartucho comercial para espingarda de caça calibre 12. O cartucho de projeção 
M2A2, que possui maior resistência à umidade e vida útil mais longa do que o M21A, é utilizado 
com a carga de projeção M36A1. O tiro 4.2” iluminativo M335A2 utiliza somente o cartucho 
M2A2.

(6) Procedimentos -

(a) Para assegurar a ignição adequada dos suplementos, quando se uti
liza carga de projeção M6 em carga imcompleta, certificar-se de que os suplementos este
jam recobrindo os eventos da extensão do cartucho de projeção e fazem firme pressão contra a 
noz do percussor.

(b) Para utilizar a carga de projeção M36 com menos de 25 suplementos e 
meio, remover a extensão do alojamento do cartucho reposicionar o cartucho de pro
jeção e a noz do percussor. Para se obter resultados mais uniformes no disparo 
desta carga com o tiro 4.2” M329 em cargas baixas, fixar os suplementos firmemente contra o 
culote da granada; remover, então, um dos retentores de propelentes de seu sulco e colocá-lo 
na parte superior da extensão de modo que possa pressionar para cima firmemente contra os su
plementos propelentes e fixá-los em posição.

(c) Para se utilizar a carga de projeção M36A1 com menos de 25 suplementos 
e meio, remover a extensão. O cartucho de projeção não necessita de reposicionamento.

(7) Precauções -

(a) A inspeção para verificar a montagem apropriada das cargas de projeção 
é importante para evitar pressões excessivas na câmara, alcance errados e tiros curtos. Os tiros 
curtos podem ocorrer com os tiros 4.2” M2A1, M2A1 (modificado) M328 e M329 se são dispa
rados com menos de 7 suplementos. A carga de projeção mínima para disparo dos tiros 4.2” 
M329A1, M329 e M3A1 com espoleta de proximidade é de 10 suplementos.

ADVERTÊNCIA -  Tiros curtos podem ocorrer quando os tiros 4.2”M329A1 e M328A1 são dis
parados com menos de 10 suplementos.

(b) Quando as cargas abaixo relacionadas forem montadas com a extensão, 
para utilização dos tiros 4.2” M2, M2A1, M3, M3A1, M328, M329B1 e M335, estes tiros deve
rão ser disparados em temperaturas iguais ou acima das abaixo indicadas:

Cargas Temperatura °C

de 23 a 25,5 suplem entos.........................................................................................................+ 1 5 °C
de 20 a 22,5 suplem entos............................................................................................................-  6*^
de 17 a 19,5 suplem entos.........................................................................................................-  17°C
de 05 a 16,5 suplem entos.........................................................................................................-  40°C
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Esta restrição não se aplica aos tiros 4.2” M328A1, M329A1, M335A1, M335A2 e XM630.

ADVERTÊNCIA -  O disparo das cargas de projeção em temperaturas inferiores à indicadas po
dem resultar em pressão excessiva, causando danos ao material e ferimentos em pessoal.

(8) Funcionamento -  Quando o tiro é liberado, ele desliza para baixo ao lon
go do tubo do morteiro, até que a estopilha atinja o percutor. A chama originada pela estopilha 
inflama o cartucho de projeção que por sua vez inflama a carga de projeção. Os gases gerados 
pela carga de projeção exercem pressão sobre o prato de pressão do culote da granada, o que 
expande o disco de rotação, fazendo com que ele se engraze no raiamento do tubo. O movimen
to rotativo, consequentemente transmitido à granada quando deixa a boca da arma estabiliza-a 
durante a trajetória. Todos os tiros para morteiro 4.2” funcionam desta maneira, até o momen
to de funcionamento da espoleta, ou do impacto.

(9) Embalagem e dados de transporte -  Para obtenção de informações espe
cíficas sobre embalagem e transporte para a munição de 4.2” ver a “Norma para a Marcação de 
Cunhetes” baixada pela DEPT, quando a munição for brasileira, e os SC 1305/30-IL e 
SC-1340/98-IL quando a mesma for norte-americana.

4 -3 5 . TIRO 4.2” M3A1 ou M3A1 Mod ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  O tiro 4.2” alto-explosivo M3A1 (fig 4-23) contém uma 
carga de TNT e é utilizado para efeitos de sopro e fragmentação.

b. Descrição -  A granada é dotada de cavidade profunda (para acomodação 
de espoleta de proximidade) e é fornecida com uma carga suplementar de TNT. Pode também 
ser utilizada com espoleta de ogiva. A carga de projeção M6 e o cartucho de projeção M2 são 
utilizados com este tiro.

c. Funcionamento -  No momento do impacto, o funcionamento da espoleta 
detona a carga explosiva de TNT, detonando a granada com efeitos de sopro e fragmentação.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)................................................................................................... 12,21
Comprimento (cm )................................................................................. 58,55

(2) Dados balísticos
Alcance (m ) ............................................................................................. 4.616
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................257

(3) Componentes
Carga de projeção..........................................................................................M6
Cartucho de projeção....................................................................................M2

e. Dados sobre embalagem — Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

4 -3 6 . TIRO 4.2” M3 ALTO-EXPLOSIVO

O tiro 4.2” alto-explosivo M3 é usado para efeitos de sopro e fragmentação e 
é igual ou semelhante ao tiro 4 .2” M3A1. Difere doM 3A l pela presença de um adaptador para
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acomodação de espoleta de ogiva específica, dotada de um longo reforçador em forma de tubo. 
As dimensões físicas do tiro M3 e M3A1 são ligeiramente diferentes. Balisticamente, entretanto, 
os dois tiros se desempenham de maneira idêntica.

Fig 4-23. T iro 4 .2 ” M3A1 alto-explosivo

4 -3 7 . TIRO 4.2” M329A1 ALTO-EXPLOSIVO

a. Generalidades -  O tiro M329A1 (fig 4 -2 4 ) é alto-explosivo com efeitos 
de sopro e fragmentação.

b. Descrição -  A granada carregada com TNT possui um corpo de aço dota
do de um adaptador fixado com solda a prata em ambas as extremidades. O adaptador possui 
rosca interna de 5,08 centímetros, destinada à acomodação de espoletas de percussão, de retar
do ou de proximidade. Abaixo do adaptador se encontra uma cavidade profunda dotada de uma 
carga suplementar de TNT. O adaptador de culote é dotado externamente de uma haste com 
rosca externa, que proporciona suporte para a cauda. A cauda consiste de um alojamento do 
cartucho de projeção, extensão do alojamento, prato de pressão e sua porca, disco de rotação, 
retentores de suplemento e o conjunto da noz do percussor. O alojamento do cartucho de 
projeção consiste de um tubo de aço dotado de rosqueamento interno na parte posterior para a 
montagem na haste com rosca externa e possui rosqueamento externo na parte traseira para 
recebimento da noz do percussor. Os eventos radiais, localizados no alojamento do cartucho de 
projeção para dar passagem às chamas, originadas do cartucho de projeção, para o propelente. O 
propelente é fixado ao alojamento do estojo por um retentor de propelente tipo presilha, que é 
encaixado numa ranhura próxima à parte traseira do alojamento.

c. Funcionamento -  No momento do impacto, o funcionamento da espoleta 
detona a carga explosiva de TNT, rompendo a granada e produzindo efeitos de sopro e fragmen
tação.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
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Peso (kg)...............
Comprimento (cm)

12,26
65,46

(2) Dados balísticos
Alcance (m ) .................................................................................................5.421
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................292

(3) Componentes
Carga de projeção .............................................................................. M36A1
Cartucho de projeção.................................................................................M2A1

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; vários porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

Carga explosiva Carga suplementar

Fig. 4-24. Tiro 4.2” M329A1 alto-explosivo. 
4 -3 8 . TIROS 4.2” M329 e M329B1 ALTO-EXPLOSIVO

O tiro 4.2” alto-explosivo M329 (fig 4 -2 5 ) difere do modelo M329A1 por 
utilizar a carga de projeção M36 e pelo desenho da extensão do alojamento do cartucho de 
projeção e do conjunto da noz do percussor. Um desenho alternativo do tiro 4.2” M329, que é 
M329B1, possui corpo de granada feito de uma peça foijada, contendo um culote integral e um 
adaptador de culote, fixado ao corpo com solda a prata.

4 -3 9 . TIRO 4.2” M2A1 FUMÍGENO FÓSFORO BRANCO PLASTIFICADO OU FÓSFORO 
BRANCO

a. Generalidades -  O tiro 4.2” fumígeno M2A1 (fig 4 -2 6 ) é utilizado para 
produção de cortina de fumaça e para efeitos incendiário e causador de baixas.

b. Descrição — Este tiro consiste de uma granada dotada de uma espoleta 
de ogiva, contendo detonador, cartucho de projeção M2, carga de projeção M6. Contém tam
bém o prato de pressão e o disco de rotação, que compõem o mecanismo de obturação, pecu
liar a toda munição para morteiros 4.2” . Os tiros da série M2 diferem dos outros tiros de 4.2”

Calibre e m odelo da arma 
Tipo de carga útil 

Modelo do tiro

! /
Espoleta

Carga de 
projeção

Disco de rotaçao 
Prato de pressão
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por contarem com palheta perfurada, soldada à parte interna da granada, porjetada para aco
modar tubo do detonador (carga de rutnra), que se estende a partir da espoleta. Os suplementos 
são fixados ao cartucho de projeção por um retentor de propelente feito de arame.

Carga explosiva

Extensão do  alojamento 
do cartucho de projeção

Disco de rotação 
Prato de pressão

— Calibre e modelo da arma 
Tipo de carga útil 

Modelo do  tiroR etentor de 
suplemento

Noz do

Fig. 4-25. Tiro 4 .2”  M329, alto-explosivo MS29.

c. Funcionamento -  No momento do impacto, o funcionamento da espoleta 
aciona a carga de rutura, a qual rompe o corpo da granada, dispersando a carga útil. Ao entrar 
em contato com o ar, a carga de fósforo branco (ou de fósforo branco plastificado) se inflama, 
criando densa nuvem de fumaça branca.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)................................................................................................... 11,28
Comprimento (cm ).................................................................................53,37

(2) Dados balísticos

Velocidade inicial (m /seg)............................................................................. 257
Alcance (m ) .............................................................................................4.616

(3) Componentes

Carga de projeção............................................................................................ M6
Cartucho de projeção......................................................................................M2
D etonador........................................................................solidário à espoleta

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros compõem um cunhete de madeira.
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4 -4 0 . TIRO 4.2” M2 FÓSFORO BRANCO PLASTIFICADO OU FÓSFORO BRANCO 
(FUMfGENO)

Com exceção de pequena diferença no desenho do mecanismo de obturação, 
este tiro é idêntico ao fumígeno M2A1 e funciona de maneira semelhante.

4 -4 1 . TIRO 4.2” M328A1 FUMfGENO FÓSFORO BRANCO

a. Generalidades -  Este tiro (fig 4-27) é usado para produção de cortina de 
fumaça e efeitos incendiários e causador de baixas.

b. Descrição -  Este tiro é semelhante ao alto-explosivo M329A1 (par 4 -3 7 ) 
no uso da carga de projeção M36A1 e no desenho do conjunto de cauda (com extensão de aloja
mento do cartucho de projeção). De outro lado, contém uma palheta perfurada, projetada para 
acomodar uma espoleta de ogiva e um porta-detonador semelhante aos tiros 4.2” M2A1. O 
porta-detonador contém a carga de rutura e uma carga suplementar.

c. Funcionamento -  No momento do impacto, a espoleta de ogiva funciona, 
ativando o detonador, o qual contém a carga de rutura. Esta, por sua vez, rompe a granada e 
dispersa a carga útil. Ao entrar em contato com o ar, o fósforo branco se inflama, formando, 
densa nuvem de fumaça branca, com propriedades levemente incendiárias.

ADVERTÊNCIA -  Os tiros norteamericanos fabricados antes de 1963 podem conter detonado- 
res de tetritol, não devendo portanto ser armazenados sob temperaturas acima de +51°C .

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg).......................................................................................................12,98
Comprimento (cm ).....................................................................................65.46

(2) Dados balísticos

Alcance (m ) .................................................................................................5.421
Velocidade inicial (m /seg)............................................................................ 292

(3) Componentes

Carga de projeção.......................................................................... M36A1
Cartucho de projeção................................................................................ M2A1
D etonador..................................................................................................... M13
Detonador (94,97 gr de composição B4 ou 94,97 gr de tetritol) . . . M35

e. Dados sobre embalagem — Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; vários tiros compõem um cunhete de madeira.

4 -4 2 . TIRO 4.2” M328 FUMfGENO

Este tiro M328 (fig 4-28) difere do tiro M328A1 somente no uso da carga de 
projeção M36 em lugar da M36A1, na forma da extensão do alojamento do cartucho de proje
ção e no conjunto da noz do percussor.
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1 Noz do percussor

Fig 4 - 2 6 .  T iro 4 .2 ”  M2A1 fumígeno fósforo branco ou  fósforo branco plastificado.

Núm ero de lo te  de munição 
— -  Calibre e m odelo da arma 

Tipo de carga útil 
Modelo do tiro

Espoleta
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4 43 . TIRO 4.2” M2A1 GÁS NÃO PERSISTENTE

a. Generalidades -  O tiro 4.2” de gás M2A1 (fig 4 -2 9 ) é utilizado na produ
ção de baixas e pode receber carga de gases não persistente CNB, CNS, CK ou CG ou de gases 
persistente H, HD, ou HT.

b. Descrição -  Este tiro consiste de uma granada dotada de espoleta de 
ogiva, que contém um detonador com carga de rutura, cartucho de projeção M2 e carga de pro
jeção M6. Contém também o prato de pressão e o disco de rotação, que compõem o mecanismo 
de obturação. Tal como outros tiros da série M2, contém uma palheta perfurada, fixada por sol- 
dagem à parte interna da granada, sendo esta granada desenhada para a acomodação do 
porta-detonador, que se estende a partii da espoleta. Os suplementos são fixados ao alojamento 
do cartucho de projeção por um retentor.

c. Funcionamento -  Durante a trajetória da granada estabilizada por rota
ção, a palheta perfurada faz com que a carga líquida gire juntamente com a granada, mantendo 
o centro de gravidade adequado, eliminado a possibilidade de desvio da trajetória. No momento 
do impacto, o funcionamento da espoleta e do detonador destroi o corpo da granada, disper
sando a carga de gás.

Fig 4 - 2 8 .  T iro  4 .2 "  M328 fum ígeno fósforo branco
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d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................... 11,19
Comprimento (cm )....................................................................................53,37

(2) Velocidade inicial (m /seg)........................................................................267
Alcance (m ) ................................................................................................4.534

(3) Componentes
Carga de projeção........................................................................................... M6
Cartucho de projeção..................................................................................... M2
Detonador (solidário à espoleta)

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários porta-tiros compõem um cunhete de madeira.

4 -4 4 . TIRO 4.2” M2 GÁS NÃO PERSISTENTE CNB, CNS, CK, CG OU PERSISTENTE H, 
HD, HT

O tiro 4.2” gás M2 emprega os mesmos tipos, de carga e é semelhante em 
outros aspectos ao tiro 4.2” gás M2A1, à exceção de pequenas diferenças de desenho no meca
nismo de obturação e na localização do retentor de suplementos. Balisticamente, os dois tiros se
desempenham da mesma maneira.

4 -4 5 . TIRO 4.2” XM630 QUlMlCO TÃTICO (CS)

a. Generalidades -  Este tiro (fig 4 -3 0 ) tem o objetivo de inquietar pessoal 
através da emissão de gases irritantes. A granada contém um agente de controle de dsistúrbios ti
po CS que causa forte ardência nos olhos, tosse, dificuldade respiratória e opressão no peito.

b. Descrição -  A granada consiste de um corpo de aço dotado de um adapta
dor fixado com solda a prata e de um tampão de culote na extremidade oposta, uma carga de 
expulsão contendo 1.100 grãos de pólvora negra acondicionada em embalagem de plástico e de 
quatro recipientes de CS (contendo aproximadamente 0,453 kg de mistura pirotécnica CS e 
26,37 gramas de mistura iniciadora). O adapatador de ogiva possui rosqueamento interno para 
receber uma espoleta tipo MTSQ (tempo/mecânica instantânea) e o tampão de culote é fixado 
ao corpo por quatro pinos de cisalhamento e quatro pinos de torsão. Um isolador de alumínio 
fica localizado entre a carga de expulsão e os recipientes de CS; espaçadores de papelão são 
utilizados para separar estes compartimentos. O isolador, os espaçadores e os recipientes de CS 
possuem, todos, um evento central. O conjunto da cauda é do mesmo tipo do utilizado no tiro 
alto-explosivo M329A1 (par 4-37).

c. Funcionamento — No momento do funcionamento da espoleta, a carga de 
expulsão é iniciada, inflamando os recipientes de CS. A pressão produzida pelos gases de expul
são rompe os pinos do tampão de culote, ejetando os recipientes de CS em combustão. O tempo 
médio de queima de cada compartimento é de 60 segundos.

PRECAUÇÃO -  Não utilizar o tiro 4.2” quúnico tático CS XM630 com sua espoleta tal como 
é fornecida. Ver o parágrafo 5 -6 2 , capítulo 5, para instruções sobre montagem da espoleta, seja 
de percussão seja de tempo.
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Núm ero de lo te  da  munição 
f— Calibre e m odelo da  arma 

T ipo de  carga útil 
M odelo do  tiro

- N o z  do percussor 

Porca do  p rato  de pressio carga  u iu  _ _ _ _ _  _  ^

-|fl  '"""V*! ^ *~| •*-

{ f e TTTTS

C onjunto detonador-carga de ru tura

Cartucho de projeção FaUicUJ perfurada 

F *  4 - 2 9 .  T iro  4 .2 "  M2A 1 gás

Fig 4 -3 0 .  Tiro 4 .2”  XM360 quím ico tático.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)................................................................................................... 11,64
Comprimento (cm )................................................................................. 65,28
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(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m/seg) 
Alcance máximo (m) . . .

. 298 
5.650

(3) Componentes

Carga de projeção ..............................................................................M36A1
Cartucho de projeção..............................................................................M2A2

e. Dados sobre embalagem — Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro
completo; vários tiros compõem um cunhete de madeira.

4 -4 6 . TIRO 4.2” M335A2 ILUMINATIVO

a. Generalidades -  O tiro 4.2” iluminativo M335A2 (fig 4 -3 1 ) é dotado de 
dispositivo de ejeção pelo culote, utilizado para iluminação de alvo e do campo de batalha du
rante a noite e períodos de visibilidade precária.

b. Descrição — A granada consiste de cinco componentes principais: o con
junto de carga iluminativa, o conjunto de pára-quedas, o conjunto de carga de expulsão, o 
conjunto de fixadores do pára-quedas e a espoleta. Os componentes internos da granada são 
encaixados um ao outro para evitar diferença de rotação durante a trajetória. Os componentes 
iluminativos são dotados de freios anti-rotacionais, que reduzem o giro dos componentes no 
momento de ejeção e evitam a torsão das linhas do pára-quedas. O conjunto de pára-quedas 
consiste de um pára-quedas de l,78cm, embalado em saco de dobra dupla. O fixador da carga 
de expulsão é carregado plenamente de pólvora negra. O conjunto de cauda é o mesmo utilizado 
no tiro 4.2” alto-explosivo M329A1 (par 4 -3 7 ) e a carga de projeção é do modelo M36A1.
Uma chapa de culote destacável é ajustada sob pressão ao culote da granada e fixada em posição 
por quatro pinos de cisalhamento, de cobre.

c. Funcionamento -  A espoleta funciona durante a trajetória da granada, 
segundo um tempo pré-estabelecido, inflamando a pólvora negra do conjunto da carga de expul
são. A pressão produzida pelo gás originado da pólvora negra em combustão é suficiente para 
romper os pinos que fixam a chapa de culote, ejetando-a juntamente com o conjunto de pára- 
quedas, os componentes iluminativos e os demais componentes internos da granada. Simulta
neamente, as chamas originadas da carga de expulsão em combustão passam através da chapa 
isoladora, da gaxeta do isolador e do culote dos componentes iluminativos para a carga inicial.
A carga inicial, por sua vez. inflama a carga iluminativa. Enquanto suspensos pelo pára-quedas, x—S
os componentes produzem uma luminosidade de 850.000 velas por um período mínimo de 90 
segundos.

d. Dados tabulares

(1) Características
Tiro completo com espoleta:
Peso (kg)...................................................................................................12,10
Comprimento (cm )................................................................................. 65,28

(2) Dados balísticos
Velocidade inicial (m /seg)........................................................................... 301
Alcance (m ) .............................................................................................5.285
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(3) Componentes

e. Dados sobre embalagem -  Cada porta-tiro de fibra acondiciona um tiro 
completo; vários tiros compõem um cunhete de madeira.

4 -4 7 . TIRO 4.2” M335A1 ILUMINATIVO

Este tiro é semelhante ao tiro M335A2, diferindo pelo uso de outro tipo de 
composição iluminativa, de uma espoleta do tipo MT (tempo/mecânica) e de uma versão mais 
antiga do cartucho de projeção M2. O componente iluminativo produz 500.000 velas e queima 
aproximadamente por 70 segundos.

Carga de projeção................................................................................. M36A1
Cartucho de projeção.............................................................................. M2A2

Extensão do alojamento do 
cartucho de projeção

Gaxeta de chapa defletora 
defletora 

Carga de expulsão

Fig 4-31. T iro 4 .2”  M335A2 iluminativo

4 -4 8 . TIRO 4.2” M335 ILUMINATIVO

Etiqueta  de advertência Disco de rotação ' 

Prato de pressão

Este tiro é semelhante ao tiro M335A1 diferindo pela utilização da espoleta 
do tipo MTSQ (tempo/mecânica instantânea, e uma versão mais antiga da extensão do aloja
mento do cartucho de projeção de um conjunto de noz do percussor e um tubo de inflamação. 
O tempo de combustão deste tiro é aproximadamente 60 segundos.

4 -4 9 . DISPOSITIVOS DE SUBCALIBRE

a. Armamentos -  Dois diferentes dispositivos de subcalibres são fornecidos 
para treinamento de pessoal no manuseio e operação da munição para morteiro 4.2” .

(1) Dispositivo de treinamento para morteiro, M32A1 -  Acondicionado em 
seu próprio estojo de carregamento este dispositivo pneumático de treinamento (calibre 25mm)
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Cuga de expulsio

Chapa defletora 

Gaxeta da chapa defletora
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Fig. 4-32. Tiro 4.2” M335A1 iluminativo.

consiste basicamente de um tubo e um conjunto de válvulas, regulador e conjunto de cilindro de 
ar comprimido, mangueira, anéis de adaptação e mostradores de manômetros. Os anéis de ada
ptação e os mostradores de manômetros variam em tamanho para a acomodação do dispositivo 
utilizado com os morteiros operacionais calibres 60 e 81mm e 4.2”. O tubo e o conjunto de 
válvulas são montados ao morteiro e conectados pela mangueira ao cilindro de ar comprimido 
e ao conjunto regulador, o qual proporciona suficiente pressão de ar para a ejeção da granada do 
tubo e a sua propulsão ao alvo.

(2) Dispositivo Subcalibre M31 -  Utilizando exclusivamente morteiros de 
4.2”, este dispositivo consiste de um tubo de calibre 60mm (M2 ou M19), dois anéis de adapta
ção, feitos de alumínio, um bloco de carregamento e uma haste. Quando o dispositivo é posi
cionado na parte interna do tubo do morteiro, sua boca se estende 3,81 cm adiante da boca do 
tubo. O dispositivo montado funciona do mesmo modo que o morteiro operacional.

b. Munição —

(1) Cada morteiro de treinamento M32A1 é fornecido com 20 granadas de 
25mm M379, reutiüzáveis. O corpo da granada é moldado em plástico de alto impacto, sendo 
rosqueado a uma ogiva de aço endurecido com revestimento de cromo. Um conjunto de disparo 
inerte é posicionado na parte interna do corpo da granada e uma carga de sinalização (um tiro 
de festim de calibre 22) é acondicionada à gola. A granada é estabilizada na trajetória por meio 
de aletas plásticas solidárias ao corpo da mesma.
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Fig 4 -33 . T iro 4 .2 ”  M 335 ilum inativo

(2) Todos os tipos de munição para morteiro 60mm podem ser utilizados 
com o dispositivo de subcalibre M31. (Ver Artigo II deste capítulo para a descrição dessa 
munição).


