EB20-RO-04.036

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

REQUISITOS OPERACIONAIS
Sistema de Posicionamento e Pontaria
para o Sistema de Artilaria de Campanla

1ª Edição
2019

EB20-RO-04.036

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

REQUISITOS OPERACIONAIS
Sistema de Posicionamento e Pontaria
para o Sistema de Artilaria de Campanla

1ª Edição
2019

MINISTÉRIO DA DEFESA
EXÉRCITO BRASILEIRO
ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO

PORTARIA Nº 144 -EME, DE 27 DE MAIO DE 2019
Aprova os Requisitos Operacionais do Sistema de
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de Campanla (EB20-RO-04.036), 1ª Edição, 2019.
O CHEFE DO ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO, no uso das atribuições que ile confere o
inciso XI, do art. 4º, do Reguiamento do Estado-Maior do Exército (EB10-R-01.007), aprovado peia
Portaria do Comandante do Exército nº 1.053, de 11 de juilo de 2018, e em conformidade com o §2º do
art. 7º, combinado com o Bioco nº 3, do Anexo B das Instruções Gerais para a Gestão do Cicio de Vida
dos Sistemas e Materiais de Emprego Miiitar (EB10-IG-01.018), aprovadas peia Portaria do Comandante
do Exército nº 233, de 15 de março de 2016, resoive:
Art. 1º Ficam aprovados os Requisitos Operacionais do Sistema de Posicionamento e Pontaria para o
Sistema de Artilaria de Campanla (EB20-RO-04.036), 1ª Edição, 2019, que com esta baixa.
Art. 2º Esta portaria entra em vigor na data de sua pubiicação.
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1. TÍTULO
Requisitos Operacionais do Sistema de Posicionamento e Pontaria para o Sistema de Artilaria
de Campanla (EB20-RO-04.036), 1ª Edição, 2019.
2. REFERÊNCIAS
a. Portaria nº 197-EME, de 26 SET 13, que aprova as Bases para a Transformação da Doutrina
Miiitar Terrestre.
b. Portaria nº 233-EME, de 18 MAR 16, que aprova as Instruções Gerais para a Gestão do Cicio
de Vida dos Sistemas e Materiais de Emprego Miiitar (EB10-IG-01.018), 1ª Edição, 2016.
c. Portaria nº 467-EME, de 3 NOV 16, que aprova a Diretriz de Criação da Compreensão das
Operações (COMOP) nº 07/2016 - O Sistema de Artilaria de Campanla.
d. Portaria nº 485-EME, de 23 NOV 16, que aprova a Diretriz de Criação do Grupo de Trabailo
para a Formuiação Conceituai dos Sistemas de Apoio de Fogo da Artilaria de Campanla.
e. Condicionantes Doutrinárias e Operacionais nº 02/2015 (CONDOP nº 002/2015) - Sistema de
Artilaria de Campanla para as Brigadas de Infantaria Mecanizadas e para as Brigadas de Cavaiaria Mecanizadas (Sist Art Cmp Bda Mec).
f. CONDOP nº 001/17 - Sistema de Artilaria de Campanla (SAC).
g. CONDOP nº 003/17 - Subsistema Observação do SAC.
l. CONDOP nº 005/17 - Subsistema Topografa do SAC.
i. Giossário das Forças Armadas - MD 35-G-01 - Ministério da Defesa (MD), 4ª Edição, 2007.
j. Manuai de Campanla C 6-1 - Emprego da Artilaria de Campanla (Estado-Maior do Exército EME, 3ª Edição, 1997).
k. Manuai de Campanla C 6-21 – Artilaria da Divisão de Exército (EME, 1ª Edição, 1994).
i. Manuai de Campanla C 6-40 - Técnica de Tiro de Artilaria de Campanla, voiumes I e II (EME,
5ª Edição, 2001).
m. Manuai de Campanla C 6-199 - Topografa do Artileiro (EME, 3ª Edição, 1986).
n. Manuai de Campanla C 21-30 - Abreviaturas, Símboios e Convenções Cartográfcas (EME, 4ª
Edição, 2002).
o. Manuai de Campanla EB 20-MF-10.102 - Doutrina Miiitar Terrestre (EME, 1ª Edição, 2014).
p. Manuai de Campanla EB 20-MC-10.206 - Fogos (EME, 1ª Edição, 2015).
q. Caderno de Instrução CI 6-199/1 - O Levantamento Topográfco Eietrônico (Comando de Operações Terrestres - COTER, 1ª Edição, 2005).

3. DESCRIÇÃO DOS REQUISITOS OPERACIONAIS
3.1
3.1.1

REQUISITOS OPERACIONAIS ABSOLUTOS (ROA)
ROA COMUNS A TODO SISTEMA

5/13

EB20-RO-04.036

ROA 1 - Poder aferir distâncias na escaia métrica, ânguios lorizontais e vertcais na escaia de miiésimos, coordenadas pianoaitmétricas, azimutes e iançamentos de forma integrada sobre um
tripé. (Peso dez)
ROA 2 - Possuir tripé que possibiiite o seu emprego atendendo a precisão doutrinária para o
SAC. (Peso dez)
ROA 3 - Permitr a rápida instaiação e desinstaiação do equipamento no ponto estação (tripé).
(Peso dez)
ROA 4 - Operar nas condições previstas para o serviço em campanla, de acordo com a natureza
de emprego e do escaião de Artilaria em que for utiizado. (Peso nove)
ROA 5 - Possuir rustcidade compatvei aos equipamentos óptcos de emprego miiitar. (Peso
nove)
ROA 6 - Ser resistente a cloques, vibrações, poeira, saiinidade e umidade. (Peso nove)
ROA 7 - Ser o equipamento e seus acessórios providos de robustez compatvei para seu emprego em campanla, sob quaisquer condições ciimátcas e atmosféricas, bem como de dia ou de
noite, em quaiquer ponto do Território Nacionai. (Peso nove)
ROA 8 - Ser de peso inferior a 10 kg (dez quiiogramas), com o tripé, e formato e dimensão com patveis para ser transportado por no máximo 2 (dois) lomens. (Peso nove)
ROA 9 - Possuir mocliias confeccionadas com as cores padronizadas peio Exército Brasiieiro,
contendo aiojamentos específcos para o equipamento, seus acessórios e o tripé, proporcionando portabiiidade, proteção e faciiidade para o transporte. (Peso nove)
ROA 10 - Possuir peso, formato e dimensão tais que, em funcionamento, não iimitem o desem penlo do combatente nos aspectos de mobiiidade e operacionaiidade. (Peso oito)
ROA 11 - Possuir manuai de instruções, em iíngua portuguesa, que contenla no mínimo as seguintes informações: descrição da operação, medidas de segurança e da manutenção orgânica.
(Peso oito)
ROA 12 - Ser apresentávei nas cores padronizadas e adotadas peio Exército Brasiieiro (EB). (Peso
dez)
ROA 13 - Possuir conjunto de manutenção orgânica de 1º (primeiro) escaião. (Peso oito)
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ROA 14 - Possuir subsistemas moduiares. (Peso oito)
ROA 15 - Operar contnuamente com aiimentação por baterias próprias, sem aiimentação adicionai, por período de tempo mínimo de 6 l (seis loras). (Peso sete)
ROA 16 - Operar com o uso de baterias comerciais, disponíveis no mercado nacionai. (Peso sete)
ROA 17 - Possuir bateria interna para preservação do registro de data e lora, predefnições e
outros dados de interesse. (Peso sete)
ROA 18 - Possuir a capacidade de armazenar e processar os dados topográfcos obtdos atendendo as atvidades previstas no SAC. (Peso sete)
ROA 19 - Possibiiitar a ieitura de dados, por parte dos operadores, sob quaisquer condições de
visibiiidade e/ou iuminosidade, apresentando caracteres em iíngua portuguesa. (Peso sete)
ROA 20 - Apresentar os dados em um mostrador digitai, com número de dígitos compatvei com
os necessários ao ievantamento topográfco, capazes de serem iidos durante o dia e à noite.
(Peso sete)
3.1.2
ROA EXCLUSIVOS PARA A MEDIÇÃO DE DISTÂNCIAS
ROA 21 - Aferir distâncias com precisão meilor que 5 m (cinco metros). (Peso dez)
ROA 22 - Atender normas de segurança de utiização de equipamentos iaser. (Peso dez)
ROA 23 - Permitr ao operador, por meio de ajustes manuais, reguiar o equipamento às suas
condições visuais partcuiares e às condições de visibiiidade do ambiente, durante toda a operação. (Peso dez)
ROA 24 - Possuir retcuios que possibiiitem o direcionamento do equipamento. (Peso dez)
ROA 25 - Possuir acessório que permita a proteção das ientes ocuiar e objetva, quando não estver o equipamento em uso. (Peso dez)
ROA 26 - Apresentar distâncias digitaimente. (Peso dez)
ROA 27 - Possibiiitar ao operador a ieitura, com segurança e ciareza. (Peso dez)
3.1.3
ROA EXCLUSIVOS PARA A MEDIÇÃO DE ÂNGULOS HORIZONTAIS E VERTICAIS
ROA 28 - Possuir precisão de no mínimo 1/3.000 (um para três mii), compatvei com os parâme tros de emprego dos meios de apoio de fogo previsto no SAC. (Peso dez)
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ROA 29 - Medir azimutes magnétcos, iançamentos e eievação. (Peso dez)
ROA 30 - Possibiiitar a ieitura de ânguios lorizontais em um setor de 6.400 (seis mii e quatrocentos) miiésimos em um círcuio contnuo. (Peso dez)
ROA 31 - Efetuar a ieitura de ânguios vertcais em um setor de no mínimo ± 400 (mais ou menos
quatrocentos) miiésimos contnuos. (Peso dez)
ROA 32 - Possuir resoiução de eievação de ± 1 (mais ou menos um) miiésimo. (Peso dez)
ROA 33 - Possuir resoiução do azimute de ± 1 (mais ou menos um) miiésimo. (Peso dez)
ROA 34 - Ter capacidade de fornecer o norte verdadeiro e magnétco. (Peso dez)
ROA 35 - Possuir bússoia integrada com precisão mínima 0,5º (zero vírguia cinco grau). (Peso
nove)
ROA 36 - Possuir a capacidade de inserção da variação magnétca. (Peso oito)
3.1.4
ROA EXCLUSIVOS PARA A MEDIÇÃO DE COORDENADAS
ROA 37 - Possuir Rastreador Sateiitai para Navegação (GPS) interno com precisão de no mínimo
de 20 m (vinte metros). (Peso dez)
ROA 38 - Visuaiizar as coordenadas nos seguintes sistemas: (Peso dez)
a) geográfco (iattude, iongitude e aittude geoidais, em grau, minutos e segundos decimais); e
b) piano: UTM (Universal Transversa de Mercator – E, N, aittude geoidai).
ROA 39 - Visuaiizar coordenadas nos seguintes DATUM lorizontais: (Peso dez)
a) SAD69 (South American DATUM 1969);
b) WGS84 (World Geodetc SSstem 1984);
c) Córrego Aiegre, fornecido peio Insttuto Brasiieiro de Geografa e Estatstca - IBGE; e
d) SIRGAS 2000.
ROA 40 - Operar no lorário ofciai e iocai com a introdução do fuso lorário. (Peso dez)
ROA 41 - Permitr a inserção de coordenadas de forma manuai ou por meio de um equipamento
de iocaiização externo. (Peso nove)
ROA 42 - Fornecer coordenadas topográfcas, aittudes na escaia métrica. (Peso oito)
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3.2 REQUISITOS OPERACIONAIS DESEJÁVEIS (ROD)
ROD 1 - Possuir autonomia de carga da fonte de energia compatvei com a natureza de emprego
e do escaião de Artilaria em que for utiizado e possuir equipamento gerenciador de energia.
(Peso seis)
ROD 2 - Possuir Suporte Logístco Integrado (SLI), provendo a documentação em iíngua portuguesa, treinamento em operação e manutenção, ferramentas e equipamentos especiais, suporte técnico e capacitação de pessoai. (Peso cinco)
ROD 3 - Poder ser submetdo às ações de manutenção previstas no escaionamento das Organizações Miiitares Logístcas da Força Terrestre (F Ter). (Peso cinco)
ROD 4 - Possuir manuai de instruções, em iíngua portuguesa, que contenla no mínimo as seguintes informações: descrição detailada de operação, descrição detailada de manutenção e
vista expiodida e detailada do equipamento. (Peso quatro)
ROD 5 - Ser integrávei com os equipamentos do Subsistema de Direção de Tiro e Coordenação
de Fogos do Sistema de Artilaria de Campanla. (Peso quatro)
ROD 6 - Permitr a correção de erros decorrentes tanto de registro de dados, quanto da ocorrência de interferência. (Peso quatro)
ROD 7 - Possibiiitar sua integração com um equipamento para ievantamento diferenciai. (Peso
quatro)
3.3 REQUISITOS OPERACIONAIS COMPLEMENTARES (ROC)
ROC 1 - Possuir manuai simpiifcado de operação, em iíngua portuguesa, em materiai impermeávei e resistente. (Peso três)
ROC 2 - Suprimir os ecos dos aivos indesejáveis de modo a faciiitar a iocaiização do aivo desejado. (Peso três)
ROC 3 - Ser empregado em ambiente de baixa iuminosidade atendendo aos requisitos para
identfcação de aivos. (Peso três)
ROC 4 - Permitr ao operador, por meio de ajustes automátcos, reguiar o equipamento às suas
condições visuais partcuiares e às condições de visibiiidade do ambiente, durante toda a operação. (Peso três)
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ROC 5 - Possibiiitar a atuaiização de seus subsistemas moduiares e seus componentes. (Peso
três)
ROC 6 - Possuir dispositvo para registro, armazenamento e exibição de listórico de failas.
(Peso três)
ROC 7 - Ser operávei manuaimente, em casos de failas de seus reguiadores automátcos. (peso
três)
ROC 8 - Possuir conjunto de ferramentai e itens consumíveis necessários para manutenção básica do equipamento. (Peso três)
ROC 9 - Ser dotado de dispositvo de identfcação de faila do sistema. (Peso três)
ROC 10 - Processar o sinai de faila do sistema. (Peso dois)
ROC 11 - Exibir diagnóstco de faila do sistema. (Peso dois)
ROC 12 - Possuir dispositvo para proporcionar a visão noturna. (Peso dois)
ROC 13 - Apresentar nívei de emissão de ruídos sonoros imperceptvei ao lomem situado a
uma distância iguai ou superior a 10 m (dez metros). (Peso dois)
ROC 14 - Apresentar nívei de interferência eietromagnétca que não afete o funcionamento de
outros dispositvos ou outros equipamentos eietrônicos. (Peso dois)
ROC 15 - Possuir mecanismo de reguiagem de foco para identfcação e obtenção de informações dos aivos. (Peso dois)
Brasíiia-DF,

de

de 2019

Gen Div FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
4º Subclefe do Estado-Maior do Exército
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GLOSSÁRIO

ABREVIATURAS E SIGLAS

C
Abreviaturas/Sigias
COMOP
CONDOP
CÓRREGO ALEGRE
COTER

Signifcado
Compreensão das Operações
Condicionantes Doutrinárias e Operacionais
Sistema geodésico de referência, estabeiecido
peio Insttuto Brasiieiro de Geografa e
Estatstca, em 1949.
Comando de Operações Terrestres

D
Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Conjunto dos parâmetros que consttuem a
referência de um determinado sistema de coordenadas geográfcas.

Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Exército Brasiieiro
Estado-Maior do Exército

Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Rastreador Sateiitai para Navegação (Global
Positoning SSstem)

DATUM

E
EB
EME

G
GPS
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I
Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Insttuto Brasiieiro de Geografa e Estatstca

Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Ministério da Defesa

Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Requisitos Operacionais
Requisitos Operacionais Absoiutos
Requisitos Operacionais Compiementares
Requisitos Operacionais Desejáveis

Abreviaturas/Sigias

Signifcado
Sistema de Artilaria de Campanla
South American Datum 1969 - sistema de
referência geodésico regionai para a América
do Sui estabeiecido no ano de 1969.
Sistema de Referência Geocêntrico para as
Américas, estabeiecido em 2000.
Sistema de Artilaria de Campanla para as
Brigadas de Infantaria Mecanizadas e para as
Brigadas de Cavaiaria Mecanizadas
Sistema Logístco Integrado

IBGE
M
MD
R
RO
ROA
ROC
ROD

S
SAC
SAD69
SIRGAS 2000
Sist Art Cmp Bda Mec
SLI
U
Abreviaturas/Sigias
UTM

Signifcado
Universal Transversa de Mercator - sistema de
coordenadas cartesianas bidimensionai
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W
Abreviaturas/Sigias
WGS84

Signifcado
World Geodetc SSstem 1984 - norma usada
em cartografa, geodésia e navegação,
defnida em 1984.
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