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RESUMO 

 

 

 

 

 

 

O reconhecimento, a escolha e a ocupação de posições (REOP), pelas frações de 

combate de artilharia, são fundamentais para que as missões de apoio de fogo aos 

elementos de manobra, sejam eficientes e destrutivas. A tropa operadora do subsistema 

linha de fogo, deve conhecer a importância do aperfeiçoamento da técnica a ser 

executada, a fim de se obter sucesso na aplicação dos corretos procedimentos o mais 

rápido possível. Assim, a agilidade na entrada e saída de suas peças nas posições de tiro, 

determinará o sucesso da ação, a fim de se evitar os fogos de contrabateria. Sendo assim, 

os militares executantes não deverão apenas ter o pleno conhecimento da doutrina de 

emprego do material orgânico, mas também deverão saber desdobrá-lo no terreno através 

das técnicas do REOP, aplicados tanto pela artilharia antiaérea quanto pela de campanha, 

subdividida em artilharia de tubo e de mísseis e foguetes. Este trabalho será focado na 

artilharia de campanha, onde o objetivo será o de comparar as técnicas de REOP dos dois 

tipos de materiais, realizando uma análise, para propor uma atualização na doutrina de 

REOP da artilharia de mísseis e foguetes. Com isso e através da experiência de emprego 

dos militares que operam ou já operaram o sistema ASTROS, a pretensão será a de 

aprimorar as técnicas de desdobramento no terreno do referido material, contribuindo 

assim, com o sucesso da missão do apoio de fogo do Exército Brasileiro. 

 
 

Palavras chaves: REOP, Artilharia de tubo, Artilharia de mísseis e foguetes, ASTROS, 
AVIBRAS. 
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ABSTRACT 

 

 

 

 

 

 

Reconnaissance, Selection and Occupation of a Position (RSOP), by artillery combat 

fractions, are essential for the fire support missions to maneuver elements to be efficient 

and destructive. The operating troop of the line of fire subsystem must know the importance 

of improving the technique to be performed, in order to obtain success in applying the 

correct procedures as quickly as possible. Thus, the agility in the entry and exit of your 

pieces in firing positions will determine the success of the action, in order to avoid counter-

battery fires. Thus, the performing military personnel must not only have full knowledge of 

the doctrine of use of organic material, but also know how to deploy it in the field through 

RSOP techniques, applied both by anti-aircraft and field artillery, subdivided into artillery 

of tube and missiles and rockets. This work will be focused on field artillery, where the 

objective will be to compare the RSOP techniques of the two types of materials, performing 

an analysis, to propose an update on the doctrine of RSOP of the missile and rocket 

artillery. With this and through the employment experience of the military personnel who 

operate or have already operated the ASTROS system, the intention will be to improve the 

techniques for deploying this material on the ground, thus contributing to the success of 

the Brazilian Army's fire support mission. 

 

Key words: RSOP, Tube Artillery, Missile and Rocket Artillery, ASTROS, AVIBRAS. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

 

Conforme a necessidade de novas formas de combate, verificou-se a 

necessidade do avanço tecnológico referente aos armamentos utilizados. Este 

aperfeiçoamento dos meios visa aumentar o poder de fogo, precisão, dissuasão e 

obter um menor efeito colateral tanto para a tropa amiga quanto para o meio civil não 

engajado no conflito. Assim, nesta mesma direção, as formas de emprego da doutrina 

do material seguem, também, necessitando de contínuas mudanças para uma melhor 

adaptação ao novo teatro de operações. 

A utilização de um sistema de artilharia de mísseis e foguetes de saturação de 

área genuinamente brasileiro, o sistema ASTROS da empresa AVIBRAS Indústria 

Aeroespacial S/A, possibilitou um grande salto no desenvolvimento da tecnologia, 

poder de combate e dissuasão das Forças Armadas brasileiras. Utilizado na Guerra 

do Golfo (1990-1991), o sistema ASTROS tornou-se referência mundial no que tange 

a artilharia de foguetes, possuindo as seguintes características marcantes: grande 

poder de saturação de área, persuasão frente aos outros países, letalidade, alta 

mobilidade e agilidade de emprego.  

A partir do início da década de 90, com a aquisição das versões MK2 e MK3 das 

viaturas do sistema ASTROS pelo Exército Brasileiro (EB) e posteriormente atualizada 

para a versão MK3-M e MK6, verificou-se a necessidade de sua centralização de 

manutenção e instrução. Assim, fruto do Projeto Estratégico do Exército ASTROS 

2020, o Forte Santa Bárbara, sediado na cidade de Formosa-GO, foi criado e hoje 

conta com uma ótima estrutura para o emprego do material.  

Além da criação de um forte onde se pôde centralizar os meios de operação e 

logísticos, verificou-se também a necessidade da criação de uma eficaz doutrina de 

emprego do material. Sendo assim, a técnica de Reconhecimento, Escolha e 

Ocupação de Posição (REOP), da artilharia de mísseis e foguetes, foi criada com base 

na comparação com a atual doutrina da já conhecida artilharia de tubos do Exército 

Brasileiro.  

Porém, um material de alto poder de fogo e tecnologia, como é o Sistema 

ASTROS, exige que seu pessoal esteja habilitado a empregá-lo e a desdobrá-lo 

corretamente no terreno, a fim de obter o máximo de desempenho que o equipamento 

pode oferecer. Por isso, é fundamental diferenciar a doutrina da artilharia de tubo da 
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doutrina da artilharia de mísseis e foguetes, pois afinal, elas possuem peculiaridades 

que as diferem entre si. 

 

 

1.1 PROBLEMA 

 

 

Como dito anteriormente, a artilharia de mísseis e foguetes possui 

peculiaridades que a diferem dos materiais da artilharia de tubo utilizados pelo 

Exército Brasileiro. O grande poder de saturação de área, a grande mobilidade e seu 

alcance elevado, são alguns exemplos de diferenças da artilharia de tubo que fazem 

com que haja a necessidade de o Sistema ASTROS ser desdobrado de forma distinta, 

para ser aproveitado ao máximo o que o material pode oferecer. 

 

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

 

Para a criação da doutrina de Reconhecimento, Escolha e Ocupação de 

Posição (REOP) da artilharia de mísseis e foguetes, foi utilizada a doutrina já existente 

na artilharia de tubo, porém ainda há peculiaridades técnicas do material que podem 

ser ajustadas, procurando-se o seu emprego da maneira mais eficaz possível. 

 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

 

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: o que 

seria necessário mudar na doutrina de REOP da artilharia de mísseis e foguetes para 

tornar o seu emprego o mais eficaz possível? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

 

O objetivo deste trabalho é analisar a doutrina do REOP da artilharia de mísseis 

e foguetes para propor melhorias na sua parte doutrinária, visando uma aplicação 

mais eficiente do sistema ASTROS.  

 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 

Propor atualizações da doutrina de REOP da artilharia de mísseis e foguetes. 

 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 

       Com a finalidade de delimitar e alcançar o desfecho esperado para o 

objetivo geral, foram levantados objetivos específicos que conduziram à consecução 

do objetivo deste estudo, os quais são transcritos abaixo: 

 

a) Analisar os manuais de campanha vigentes que abordam o assunto sobre 

REOP; 

b) Comparar a doutrina de REOP utilizada pela artilharia de tubo com a utilizada 

pela artilharia de mísseis e foguetes; 

c) Identificar as peculiariedades do material do Sistema ASTROS bem como o seu 

emprego e diferenciá-lo da artilharia de tubo; 

d) Identificar pontos específicos nas técnicas de REOP utilizadas atualmente pela 

artilharia de mísseis e foguetes que podem ser melhorados; e 

e) Confeccionar propostas de atualização na doutrina de REOP da artilharia de 

mísseis e foguetes. 
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1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 

a) Quais manuais de campanha que abordam o assunto de REOP devem ser 

analisados? 

b) O que há de diferenças na doutrina de REOP entre a artilharia de mísseis e 

foguetes e a de tubo? 

c) Quais são as peculiaridades do material do Sistema ASTROS que diferem da 

artilharia de tubo? 

d) Quais os pontos específicos da doutrina de REOP da artilharia de mísseis e 

foguetes que podem ser melhorados? 

e) Quais serão as propostas de atualização da doutrina de REOP da artilharia 

de mísseis e foguetes? 

 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

 

A presente pesquisa foi realizada dentro de um processo científico e calcado em 

procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, será apresentada de forma clara 

e detalhada como o problema descrito no item 1.1 pode ser solucionado. 

 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo 

  

 

O objeto deste trabalho é uma pesquisa da doutrina empregada na técnica de 

REOP pela artilharia de campanha do Exército Brasileiro na atualidade. 
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1.4.2 Amostra 

 

 

a) Pesquisas Bibliográficas nos Manuais de Campanha vigentes do Exército 

Brasileiro. 

b) Questionário com militares selecionados individualmente, que empregam ou 

já empregaram o Sistema ASTROS em campanha, utilizando a doutrina de 

REOP. 

 

 

1.4.3 Delineamento da Pesquisa 

 

 

O método a ser utilizado será o dedutivo, através da comparação geral da 

doutrina de REOP utilizada pela artilharia de campanha do Exército Brasileiro até as 

propostas de mudanças em pontos específicos da doutrina de REOP da artilharia de 

mísseis e foguetes. 

Já a pesquisa será descritiva através da apresentação das diferenças das 

doutrinas de REOP utilizadas pela artilharia de mísseis e foguetes e a artilharia de 

tubo e quantitativa, através da coleta de insformaçãoes e opiniões de militares que 

operam ou operaram em campanha o Sistema ASTROS, realizando um questionário. 

 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  

 

 

Através de pesquisas bibliográficas, realizadas por meio dos manuais vigentes 

de emprego militar, notas de instrução, pesquisas acadêmicas no âmbito do Exército 

Brasileiro, buscou-se fundamentar os conceitos de REOP em cada uma de suas fases 

utilizadas pela artilharia de campanha do Exército Brasileiro. Também foi necessário 

fazer um breve resumo dos materiais de artilharia orgânicos empregados, 

apresentando suas capacidades e limitações, a fim de melhor compreender o objeto 

de estudo em questão. 
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1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

 

Assim, para chegar ao resultado desejado, este trabalho de conclusão de curso 

estrutura-se, inicialmente, em uma breve abordagem sobre os materiais de artilharia 

de campanha que o Exército Brasileiro possui atualmente, suas possibilidades, 

limitações e composição, a título de apresentação do objeto físico que está sendo 

estudado. Após isto, será realizado uma abordagem fundamental do conceito de 

REOP, consistindo-se na base para os próximos capítulos que serão compostos de 

novos conceitos das fases de sua aplicação. Cada fase será realizada uma 

comparação da doutrina utilizada para os dois tipos de artilharia e posteriormente,  

serão tabulados os resultados do questionário realizado com militares com 

experiência no Sistema ASTROS. Por fim, ao juntar todos estes dados, será realizado 

a comparação da doutrina de REOP entre a artilharia de mísseis e foguetes com a 

artilharia de tubo, a fim de se chegar a uma proposta de atualização na doutrina de 

REOP do sistema ASTROS. 

 

 

1.4.6 Instrumentos 

 

 

Os instrumentos utilizados serão: 

a) A análise dos manuais de campanha vigentes do Exército Brasileiro, que 

abordam o assunto de REOP, tanto da artilharia de tubo quanto da de mísseis e 

foguetes. Esta análise visa a conceituação dos procedimentos de REOP adotados e 

logo após realizar a comparação da doutrina empregada pelos dois tipos de artilharia 

de campanha, a fim de se chegar a uma proposta de atualização dos procedimentos 

de REOP utilizados pela artilharia de mísseis e foguetes, visto as peculiaridades do 

material que o difere da artilharia de tubo. 

b) Coleta de opiniões através de questionário destinados aos militares que 

operam atualmente ou já operaram o Sistema ASTROS em campanha, aplicando a 

doutrina de REOP vigente. A utilização deste instrumento visa ratificar as propostas 

de atualização na doutrina de REOP utilizada pela artilharia de mísseis e foguetes e 

com o instuito de tornar o emprego do material mais eficaz. 
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1.4.7 Análise de Dados 

 

 

Os manuais de campanha vigentes do Exército Brasileiro, que abordam o 

assunto de REOP, são essenciais para a formulação do conceito a ser estudado, visto 

que é a fonte mais confiável sobre o assunto e ela quem norteia os procedimentos de 

REOP utilizados pela artilharia de campanha da nossa força terrestre. 

Já o questionário realizado com militares que atualmente empregam ou já 

empregaram o Sistema ASTROS em campanha, utilizando a doutrina de REOP, são 

também essenciais, ao passo que são estes os operadores do material que aplicam 

“in loco” as doutrinas dos manuais vigentes e podem contribuir com sua opnião de 

forma concreta e confiável, do que é válido e do que é necessário corrigir para que o 

material seja empregado da melhor maneira possível. 

 

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

 

 Este estudo se justifica pelo fato da artilharia de mísseis e foguetes ter um alto 

poder de apoio de fogo, contendo características peculiares que a diferem do emprego 

da artilharia de tubo. Portanto, com uma melhor análise através da comparação da 

doutrina de REOP utilizada atualmente, pode-se chegar a uma proposta de 

atualização para o emprego eficaz do sistema ASTROS. 
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2. REFERENCIAL TEÓRICO   

 

 

O referencial teórico foi realizado com o intuito de reunir dados e apresentar de 

forma sucinta, dentro daquilo que interessa ao presente trabalho, os materias da 

artilharia de campanha do Exército Brasileiro que estão sendo utilizados atualmente, 

bem como analisar o conceito de REOP e suas fases. 

 

 

2.1 ARTILHARIA DE CAMPANHA DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

 

 

A artilharia de campanha é o principal meio de apoio de fogo da força terrestre, 

conforme diz o manual de campanha EB70-MC-10.224 ARTILHARIA DE CAMPANHA 

NAS OPERAÇÕES (2019, p.1-1): 

A Artilharia de Campanha é o principal meio de apoio de fogo da força 
terrestre. Suas unidades e subunidades podem ser dotadas de 
morteiros, obuseiros e lançadores de mísseis e/ou foguetes. Os 
sistemas de mísseis e foguetes completam o apoio de fogo prestado 
pelas unidades de tubo, executam fogos de aprofundamento do 
combate, bem como realizam fogos de apoio às operações conjuntas. 
A Artilharia de Campanha participa da Função de Combate Fogos, 
apoiando o Movimento e a Manobra. 

 

 

2.1.1 Artilharia de Mísseis e Foguetes (Sistema ASTROS) 

 

 

O Artillery Saturation Rocket System (ASTROS), que traduzindo para o 

português significa Sistema de Foguetes de Artilharia para Saturação de Área, é 

produzido pela empresa AVIBRAS Indústria Aeroespacial S/A com sede em São José 

dos Campos-SP. Conforme o Manual de Emprego Operacional Sistema ASTROS 

MK6, M01320-1 (2019, p.1), o Sistema ASTROS consiste em um material bélico de 

artilharia, cujo objetivo é lançar um grande número de foguetes em um curto espaço 

de tempo, contra alvos de dimensões consideráveis. Portanto, ele é classificado como 

“Sistema de Saturação de Área”. 
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Segundo o manual EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e Foguetes (2021, p.2-

1), o Grupo de Mísseis e Foguetes pode ser empregado da seguinte forma:  

O GMF normalmente presta o apoio de fogo ao escalão Corpo de 
Exército, compondo a Artilharia de Corpo de Exército. Emprega, em 
princípio, suas baterias, de forma centralizada, contudo, dependendo 
dos fatores de decisão e conforme as necessidades das operações, o 
GMF poderá empregar suas baterias de forma descentralizada, 
apoiando o escalão Divisão de Exército.  

 

Quanto a sua missão, a artilharia de mísseis e foguetes se difere da artilharia 

de tubo conforme diz o mesmo manual citado anteriormente: 

O GMF tem a missão de realizar fogos contra alvos táticos e de 
interesse dos níveis operacionais e estratégicos, a fim de proporcionar 
à Força Terrestre e ao Comando Conjunto (C Cj) o maior poder de 
fogo disponível. Normalmente, realiza fogos sobre estruturas 
estratégicas e centros de gravidade, sobre alvos profundos de grandes 
dimensões, bem como executa fogos de contrabateria (C Bia). 

 

Quanto às missões táticas mais adequadas a um GMF também pode-se 

verificar esta diferença, conforme o manual EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e 

Foguetes (2021, p.4-1): 

Um GMF é inadequado para cumprir missões táticas de apoio geral e 
apoio direto, pela dificuldade de manutenção de um apoio de fogo 
cerrado e contínuo.  
Dentre as missões táticas padrão previstas no Manual de Artilharia de 
Campanha nas Operações (EB70-MC-10.224), as mais adequadas ao 
emprego do GMF são ação de conjunto, ação de conjunto-reforço de 
fogos e reforço de fogos. 

 

Referência mundial em sua classe, o sistema destaca-se pela sua grande 

mobilidade e capacidade de lançar foguetes e mísseis de vários calibres. Assim, 

conforme o Manual de Emprego Operacional Sistema ASTROS MK6, M01320-1 

(2019, p.11), os foguetes que compõem o Sistema Astros são os seguintes: SS-09 

TS, SS-30, SS-40, SS-60 e SS-80. Essas munições variam em alcance, além de terem 

diferentes níveis de destruição, o que possibilita engajar alvos dos mais variados tipos 

no combate. A seguir segue-se a imagem 1 dos principais foguetes utilizados pelo 

sistema: 
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IMAGEM 1 - Foguetes do Sistema ASTROS 

Fonte: Manual de Emprego Operacional Sistema ASTROS MK6 

 

 

2.1.1.1 Materiais Disponíveis 

 

 

Conforme a Nota Doutrinária do Grupo de Mísseis e Foguetes nas Operações 

(2019, p.6), cada Bateria de Mísseis e Foguetes (Bia MF) possui 18 (dezoito) viaturas 

especializadas ASTROS no padrão MK6 ou MK3M. Conforme o Manual de Emprego 

Operacional Sistema ASTROS MK6, M01320-1 (2019, p.5), os tipos de viaturas do 

Sistemas ASTROS são definidos como se seguem: 

 

 a) Viatura Blindada Posto de Comando e Controle Média Sobre Rodas 

(VBPCC-MSR) e Viatura Blindada de Comando e Controle de Unidade Média Sobre 

Rodas (VBCCU-MSR): Posto Móvel de Comando de Bateria 

e Batalhão ou Grupo, respectivamente, estão equipadas com Sistema de 

Comunicação, Transmissor de Mensagens, Computador Tático, receptores GPS e 

DGPS, Sensores Meteorológicos de Superfície, que permitem ao Comandante e a um 

Oficial de sua guarnição: 

(1) Conectar-se aos escalões superiores e subordinados; 

(2) Coordenar o emprego tático ou ações de seus comandados; 

(3) Substituir, se e quando necessário, a AV-UCF no controle técnico dos 

procedimentos de direção de tiro da Bateria; 

(4) Fornecer suporte às atividades de pesquisa de campo do Grupo ou Bateria; 

(5) Empregar as viaturas como parte da respectiva organização tática de 

operação. 
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IMAGEM 2 - VBPCC-MSR/VBCCU-MSR (MK6) 

Fonte: www.avibras.com.br 

 

b) Viatura Blindada Unidade Controladora de Fogo Média Sobre Rodas 

(VBUCF-MSR): Possui um Equipamento Rastreador de Foguetes (AV-ERF), fixado 

em uma superestrutura, que é montado na viatura básica (AV-VBA). Na cabine da 

viatura são instalados os computadores para operação do radar, controle da direção 

de tiro do sistema e a supervisão da operação. Um dos computadores pode atuar 

como meio alternativo de direção de tiro, em caso de falha do sistema principal com 

radar. A VBUCF está também equipada com um GPS e um DGPS para permitir que 

ela determine com precisão suas coordenadas de posição. Um Sistema Buscador de 

Norte (Navegador Inercial) também permite a auto-orientação de seu radar durante as 

missões de tiro. 

 
IMAGEM 3 - VBUCF-MSR (MK6) 

Fonte: www.tecnodefesa.com.br 

 

c) Viatura Blindada Lançadora Múltipla Universal Média Sobre Rodas (VBLMU-

MSR):  Plataforma da Lançadora Múltipla (AV-PLM) montada na Viatura Básica (AV 

VBA), capaz de executar movimentos de elevação e giro que permitem corrigir a 

pontaria em alcance e desvio. Também possui um suporte com capacidade para 

http://www.avibras.com.br/
http://www.tecnodefesa.com.br/
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quatro contêineres-lançadores de diferentes tipos, montados em paralelo. O Sistema 

Global de Posicionamento (Global Positioning System - GPS e Navegador Inercial), 

instalado na AV-VBA, combinado ao receptor Differential GPS (DGPS), existente na 

Unidade de Controle de Fogo (VBUCF), Lançadora (VBLMU) e nas Viaturas de 

Comando e Controle, possibilita que a Lançadora determine com precisão suas 

coordenadas de grade na posição de tiro. 

 
IMAGEM 4 - VBLMU-MSR (MK3-M) 

Fonte: www.avibras.com.br 

 

d) Viatura Blindada Remuniciadora Média Sobre Rodas (VBRemn-MSR): Possui 

um Compartimento de Carga (AV-CCA), montado na Viatura Básica (AV-VBA), com 

capacidade para transportar oito contêineres-lançadores de qualquer tipo, arranjados 

em quatro pilhas de duas unidades cada. Está equipada com um guindaste mecânico 

hidráulico para a elevação e/ou carregamento dos contêineres na VBLMU ou em seu 

próprio compartimento de carga. 

 

IMAGEM 5 - VBRemn-MSR (MK6) 

Fonte: www.defesaareanaval.com.br 

 

e) Viatura Blindada Posto Meteorológico Média Sobre Rodas (VBMeteo-MSR): 

Sua cabine/shelter blindados leve estão equipados com todos os meios eletrônicos e 

instrumentos necessários para medir e transmitir digitalmente para a VBUCF ou 

http://www.avibras.com.br/
http://www.defesaareanaval.com.br/
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VBPCC, em formato METCM, todos os fatores meteorológicos que podem influenciar 

a trajetória do foguete até 20 km de altitude. 

 

IMAGEM 6 - VBMeteo-MSR (MK6) 

Fonte: www.revistaoperacional.com.br 

 

f) Viatura Blindada Oficina Média Sobre Rodas (VBOfn-MSR): As Oficinas 

também estão montadas na Viatura Básica (AV-VBA) e destinam-se à execução de 

algumas atividades de manutenção até o 3º escalão na AV-VBA e em todos os outros 

equipamentos mecânicos, hidráulicos, elétricos e eletrônicos do Sistema ASTROS. 

 
IMAGEM 7 - VBOfn-MSR (MK6) 

Fonte: www.infodefensa.com 

 

 

2.1.1.2 Organograma de uma Bia MF 

 

 

Segundo o manual EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e Foguetes (2021, p.2-

2), as Baterias de Mísseis e Foguetes são compostas por uma Seção de Comando 

(Seç Cmdo), uma Seção de Reconhecimento, Comunicações e Meteorologia (Seç 

Rec Com Meteo) e uma Bateria de Tiro (Bia Tir), conforme figura abaixo: 

http://www.revistaoperacional.com.br/
http://www.infodefensa.com/
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ORGANOGRAMA 1 - Bia MF 

Fonte: EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e Foguetes (2021, p.2-2) 

 

 

2.1.1.3 Possibilidades e Limitações 

 

 

 Conforme o manual EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e Foguetes (2021, 

p.2-2 e 2-3), as possibilidades são as seguintes: 

- Desencadear, em curto espaço de tempo, uma considerável massa 
de fogos capaz de saturar uma área, neutralizando ou destruindo alvos 
inimigos; 
- Entrar e sair de posição rapidamente; 
- Engajar, simultaneamente, diversos alvos, mantendo uma boa massa 
de fogos sobre eles; 
- Deslocar-se, com rapidez, mesmo através campo; 
- Realizar rápida ajustagem sobre alvos inopinados; 
- Operar com técnicas de direção de tiro tradicionais e/ou 
automatizadas (exeção do Míssil Tático de Cruzeiro – MTC); 
- Operar com diferentes tipos de foguetes, possibilitando variações de 
alcance e calibre, de acordo com a natureza do alvo, com a sua 
localização e com o efeito desejado; 
- Utilizar em suas munições carga militar de emprego geral ou especial 
e combiná-las com diferentes tipos de espoleta; 
- Engajar alvos estratégicos, nas primeiras fases do conflito; e alvos 
operacionais e táticos no desenrolar da manobra; e 
- Ser transportado nos três modais: aéreo, aquático e terrestre, graças 
as suas dimensões e peso. 

 

No mesmo manual citado anteriormente, as principais limitações são as 

seguintes: 

- Inadequação para cumprir missões táticas de apoio geral e apoio 
direto, pela dificuldade de manutenção de um apoio de fogo cerrado e 
contínuo; 
- Dificuldade de manutenção do sigilo de sua posição após o tiro, 
devido aos efeitos de clarão, poeira, fumaça, ruído e emissões no 
espectro eletromagnético; 
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- Incapacidade de realização do tiro vertical, gerando ângulos e 
espaços mortos decorrentes da posição ocupada; 
- Possibilidade de dano colateral devido à grande dispersão dos 
foguetes proporcional ao alcance e à altitude do lançamento; e 
- Dependência de um apoio logístico especializado, principalmente, 
quanto ao suprimento de classe V (munições) e na manutenção a 
partir do 3º escalão, o que dificulta a descentralização do comando das 
unidades de tiro. 

 

 

2.1.2 Artilharia de Tubo 

 

 

 Segundo o manual de campanha EB70-MC-10.224 Artilharia de Campanha nas 

Operações (2019, p.2-2), a artilharia de tubo compreende canhões, obuseiros e 

morteiros pesados, conforme a seguir: 

a) Canhões – têm tubo relativamente longo e grande velocidade 
inicial; operam com pequenos ângulos de elevação; 

b) Obuseiros – têm tubo de comprimento médio e velocidade inicial 
reduzida; operam com grandes ângulos de elevação; e 

c) Morteiros pesados – têm tubo de comprimento médio e velocidade 
inicial reduzida; operam com grandes ângulos de elevação. 

 

Quanto ao apoio de fogo, um Grupo de Artilharia de Campanha (GAC) pode 

prestar o apoio de fogo aos escalões brigada, divisão de exércio e corpo de exército, 

sendo uma das diferenças de um GMF que apoia, com uma Bia MF, uma divisão ou 

corpo de exército. Referente ao assunto, o manual de campanha EB70-MC-10.360, 

Grupo de Artilharia de Campanha (2020, p.2-1) diz: 

Os grupos de artilharia de campanha (GAC) podem prestar o apoio de 
fogo aos escalões brigada, divisão de exército e corpo de exército, 
empregando, em princípio, suas baterias, de forma centralizada. 
Dependendo dos fatores de decisão e conforme as necessidades das 
operações, o GAC poderá empregar suas baterias de forma 
descentralizada e apoiar o escalão unidade. 

 

Outra diferença para um GMF, é que um GAC pode ser orgânico de uma 

brigada, possibilitando-o ser atribuído a missão tática de apoio geral e apoio direto. É 

o que diz o manual manual EB70-MC-10.360, Grupo de Artilharia de Campanha (2020, 

p.3-1): 

Um GAC, conforme a situação em que se encontre, pode receber as 
seguintes missões táticas padrão: 
a) Apoio Geral (Ap G); 
b) Apoio Direto (Ap Dto); 
c) Reforço de Fogos (Ref F); 
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d) Ação de Conjunto-Reforço de Fogos (Aç Cj-Ref F); e 
e) Ação de Conjunto (Aç Cj). 

 

Os obuseiros podem ser autorebocados (AR), tracionados por uma viatura 

tratora ou autopropulsados (AP), montados sobre lagartas que servem de reparo de 

tiro, possibilitando uma maior mobilidade. 

 

 

2.1.2.1 Materiais Disponíveis 

 

 

 Os materiais disponíveis da artilharia de tubo do Exército Brasileiro são os 

seguintes: 

 

a) Obuseiro 105 mm M101 A1 AR: O manual de campanha C6-75 Serviço da 

Peça do Obus 105 M101 AR E M101A1 AR (1980, p.1-1 e 1-4) diz que o referido 

material é empregado nas brigadas de infantaria e de cavalaria mecanizada. Constitui-

se de uma arma robusta, prática e de fácil manejo, possuindo o peso de 2.559 Kg e 

alcance máximo de 11,1 Km. 

 
IMAGEM 8 - Obuseiro 105 mm M101 A1 AR 

Fonte: http://www.cporpa.eb.mil.br 

 

b) Obuseiro 105 mm M56 AR (Oto Melara): De origem italiana, o Oto Melara, 

como é costumeiramente conhecido, é orgânico das brigadas paraquedista, leve e de 

selva. De acordo com o manual de campanha C6-80 Serviço da Peça do Obus 

105mm/14 M 56 Oto Melara (1983, p.1-3, 1-4 e 1-5), o obuseiro pesa no máximo 1310 

Kg e possui alcance máximo de 10 Km, sendo normalmente auto-rebocado, porém 

http://www.cporpa.eb.mil.br/
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existe a possibilidade de ser transportado desmontado sobre viatura, tracionado por 

dois quadrúpedes, helitransportado e, ainda, lançado de para-quedas. 

 
IMAGEM 9 - Obuseiro 105 mm M56 AR (Oto Melara) 

Fonte: www.eb.mil.br 

 

c) Obuseiro 105 mm L118 AR (Light Gun): De acordo com o manual de 

campanha C6-82 Serviço da Peça do Obus L118 (2000, p.1-1, 2-2 e 2-3), o obuseiro 

leve 105 mm L118 AR, de fabricação inglesa é um sistema de Artilharia de Campanha 

capaz de proporcionar excelente combinação entre a flexibilidade, rapidez de 

acionamento e resistência do material com a obtenção de um máximo alcance, 

chegando a no máximo 20,2 Km com munição assistida. Sendo assim, além de 

permitir as mais variadas formas de transporte (autorebocado, helitransportado ou 

aerotransportado), com grande facilidade devido ao seu peso reduzido de 1860 Kg, 

pode também ser acionado com bastante rapidez e, uma vez em ação, é capaz de 

suportar uma cadência de fogo efetiva, tanto no tiro mergulhante, quanto no vertical. 

 
IMAGEM 10 - Obuseiro 105 mm L118 AR (Light Gun) 

Fonte: www.tecnodefesa.com.br 

 

d) Morteiro Pesado 120 mm M2: De acordo com o manual de campanha C23-95 

Morteiro 120 mm AR (2004, p.1-1 e 3-4), o Morteiro Pesado 120 mm M2 trata-se de 

uma arma de alma raiada, de carregamento pela boca e trajetória curva, possuindo 

um peso de 717 Kg e alcance máximo de 12,6 Km. A rusticidade, a facilidade de 

http://www.eb.mil.br/
http://www.tecnodefesa.com.br/
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manejo e a sua mobilidade, aliadas a uma apreciável precisão e à alta letalidade de 

sua munição, conferem ao Morteiro Pesado 120 mm M2, características de importante 

arma de apoio imediato, apropriada para o emprego em unidades de combate. 

 
IMAGEM 11 - Morteiro 120 mm 

Fonte: www.eb.mil.br 

 

e) Obuseiro 155 mm M114 AR: Segundo Benetti (2008, p.2), o projeto original 

deste obuseiro é norte-americano, datando da década de 1940. As peças em uso no 

Brasil foram fabricadas nos Estados Unidos e na Coréia. De acordo com o manual de 

campanha C6-81 Serviço da Peça de Obus 155 MM M1-AR (1966, p.1), o obuseiro é 

dotação dos GAC orgânico das AD e seu alcance máximo é limitado a 14.800 m, tendo 

um tubo de 24 calibres e um peso de 5.700 Kg. A cadência sustentada de tiro é de 1 

tiro por minuto (TPM), obtida por uma guarnição de 11 homens. Seu setor de tiro é 

limitado a 45º ou 800 milésimos. 

 
IMAGEM 12 - Obuseiro 155 mm M114 AR 

Fonte: www.eb.mil.br 

 

f) Obuseiro 155 mm M109 A3 e A5 AP: Conforme o manual de campanha C6-86 

Serviço da Peça do Obuseiro 155 mm M 109 A3 (2003, p.2-1), o obuseiro constitui-se 

em um sistema de artilharia de campanha que proporciona excelente combinação 

flexibilidade, mobilidade, rapidez de acionamento e resistência do material, com a 

http://www.eb.mil.br/
http://www.eb.mil.br/
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obtenção de máximo alcance e potência de fogo. Possui peso pronto para o combate 

de 25 toneladas, com alcance máximo de 23,3 Km com granada assistida. 

 
IMAGEM 13 - Obuseiro 155 mm M109 AP 

Fonte: www.defesanet.com.br 

 

 

2.1.2.2 Organograma de uma Bia O 

 

 

Conforme o manual de Campanha EB70-MC-10.361 (2021, p.3-1), as Baterias 

de Obuses (Bia O) são as unidades de tiro (U Tir) de um GAC e têm por missão 

desencadear, com rapidez e precisão, os comandos de tiro que lhes são transmitidos 

pela central de tiro do grupo (C Tir Gp) ou que são calculados pela própria central de 

tiro de bateria (C Tir Bia). A seguir segue-se o organograma de uma Bia O: 

 

ORGANOGRAMA 2 – Bateria de Obuses (Bia O) 

Fonte: Manual de Campanha EB70-MC-10.361 (2021, p.3-1) 

 

 

 

 

http://www.defesanet.com.br/
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2.1.2.3 Possibilidades e Limitações 

 

 

 As possibilidades de um GAC estão elencadas conforme diz o manual de 

campanha EB70-MC-10.360, Grupo de Artilharia de Campanha (2020, p.2-1): 

- prover suas próprias necessidades de comunicações, ligações, 
topografia e, limitadamente, de busca de alvos; 
- estabelecer o seu sistema de observação; 
- reforçar os fogos de outros grupos de artilharia; 
- coordenar os fogos de outros GAC com a missão tática Reforço de 
Fogos (Ref-F); 
- coordenar o apoio de fogo ao escalão apoiado; 
- realizar a defesa aproximada de suas posições; 
- reforçar, com os meios indispensáveis, as Bia O empregadas 
isoladamente; e 
- cooperar com o esforço de busca de alvos (BA). 

 

Já as limitações constam no manual de campanha EB70-MC-10.224, Artilharia 

de Campanha nas Operações (2017, p.2-3): 

a) reduzida capacidade de autodefesa antiaérea, podendo tornar-se 
vulnerável à ação aérea do inimigo, particularmente, durante os 
deslocamentos; 
b) limitada capacidade de transporte de munição; 
c) redução do apoio de fogo, durante as mudanças de posição; 
d) eficiência reduzida, quando forçada a engajar-se no combate 
aproximado; e  
e) limitada capacidade de se furtar em face dos modernos meios de 
busca de alvos, obrigando a constantes mudanças de posição. 

 

 

2.1.3 Reconhecimento, Escolha e Ocupação de Posição (REOP) 

 

 

2.1.3.1 Conceito 

  

 

Tanto o manual de campanha EB70-MC-10.360, Grupo de Artilharia de 

Campanha (2020, p.5-10) quanto o EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e Foguetes 

(2021, p.6-9), conceituam REOP da seguinte forma: 

O REOP compreende um conjunto de ações, e sua finalidade é 
possibilitar o deslocamento do GAC ou GMF de uma área de posição, 
de estacionamento, de reunião ou de uma coluna de marcha, para 
uma posição da qual possa desencadear os fogos necessários ao 
cumprimento de sua missão.  
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Entretanto, para que este objetivo de desencadeamento de fogos seja 

cumprido, normalmente, tanto o GMF como o GAC, devem cumprir uma sequência de 

tarefas. Esta sequência é similar nos manuais citados anteriormente e são as 

seguintes: 

a) Recebimento de ordens (verbais ou escritas); 
b) Trabalhos preparatórios; 
c) Execução do reconhecimento no escalão grupo; 
d) Apresentação dos relatórios; 
e) Decisão do Cmt U; 
f) Reconhecimento das baterias; e 
g) Ocupação da posição e desdobramento da U. 

 

A atenção para o cumprimento de cada tarefa, será determinante no sucesso 

da missão de uma unidade de tiro de artilharia em apoiar pelo fogo os elementos de 

manobra em 1º Escalão. 

 

 

2.1.3.2 Reconhecimento 

 

 

Tanto o manual de campanha EB70-MC-10.360 (2020, p.5-8) como EB70-MC-

10.363 (2021, p.6-7), se referem à finalidade do reconhecimento da seguinte forma: 

O reconhecimento, de um modo geral, visa a busca de dados sobre a 
região de operações, o inimigo e as tropas amigas. Constitui parte 
essencial e indispensável de qualquer operação. 
Os reconhecimentos devem ser planejados e executados em tempo 
oportuno para alcançarem sua finalidade. Sua execução deve ser 
contínua e progressiva e é efetuado com maiores ou menores 
detalhes, conforme o tempo disponível. 
Os reconhecimentos no terreno, por medida de segurança, são 
executados por pessoal e material estritamente necessários aos 
trabalhos a realizar. Em princípio, tais meios devem ser 
decentralizados ao máximo, particularmente quando o tempo 
disponível for exíguo. 

 

 Normalmente, o reconhecimento é dividido em escalões. O primeiro é a nível 

Unidade (U), constituído de seu comandante e os elementos necessários à execução 

dos trabalhos. O segundo escalão compreende os elementos das baterias que 

completarão o reconhecimento e iniciarão os trabalhos topográficos, de comunicações 

e de direção de tiro. 
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As diferenças do reconhecimento da artilharia de mísseis e foguetes com a de 

tubo são praticamente nulas, pois são realizadas pelos mesmos militares, salvo 

funções e materiais específicos. 

 

 

2.1.3.3 Desdobramento 

 

 

 De acordo com os manuais de campanha EB70-MC-10.360, Grupo de Artilharia 

de Campanha (2020, p.5-1) e EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e Foguetes (2021, 

p.6-7), tanto o GMF quanto o GAC são considerados desdobrados quando estão com: 

a) material em posição; 
b) o comando e as comunicações estabelecidas; 
c) as ligações estabelecidas; 
d) os órgãos de apoio logístico funcionando; e 
e) a munição na posição. 

 

Conforme o manual de campanha EB70-MC-10.360, Grupo de Artilharia de 

Campanha (2020, p.5-3), existem três processos básicos para o desdobramento das 

unidades de artilharia. São eles: 

a) Processo Fracionado por Baterias: cada SU de tiro ocupa uma Região de 

Procura de Posição (RPP), o Posto de Comando (PC) e a Área de Trens (AT) são 

desdobrados em área distintas da RPP. 

 
IMAGEM 14 - Desdobramento Fracionado por baterias 

Fonte: Manual de campanha EB70-MC-10.360 (2020, p.5-3) 

 

b) Processo Fracionado por Unidade: as SU de tiro ocupam uma RPP/U ou 

RPP/Bia justapostas, o PC e AT são desdobrados em áreas distintas da(s) RPP. As 

ações são controladas pelo comando da U que define sobre a dinâmica das mudanças 

e permanências em posição. 
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IMAGEM 15 - Desdobramento Fracionado por unidade com RPP/U 

Fonte: Manual de campanha EB70-MC-10.360 (2020, p.5-3) 

 

c) Processo Integral: toda a U ocupa uma única área para o PC, AT e uma 

RPP/U. Cada SU de tiro e a SU de comando recebem um setor para desdobramento 

do material e ocupação de posição de forma que possam cumprir suas missões. 

 
IMAGEM 16 - Desdobramento Integral 

Fonte: Manual de campanha EB70-MC-10.360 (2020, p.5-4) 

 

Quanto a adoção dos processos de desdobramento citados acima, tanto o 

manual de campanha EB70-MC-10.360 (2020, p.5-8) quanto o EB70-MC-10.363, 

(2021, p.6-7) dizem que a adoção do processo depende de quatro fatores: 

a) tipo de unidade; 
b) situação existente; 
c) missão tática; e 
d) possibilidades do inimigo 

 

 

2.1.3.4 Área de Posição 

 

 

  Conforme os manuais de campanha EB70-MC-10.360 (2020, p.5-5) e EB70-

MC-10.363 (2021, p.6-1), a expressão “Área de Posição” (A Pos) define as partes do 

terreno onde um GAC ou GMF desdobra todos os órgãos de suas baterias.  
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O EB70-MC-10.363 (2021, p.6-1) ainda diz que a Área de Posição corresponde 

ao conjunto de posições onde a Bia MF realiza atividades de remuniciamento de 

lançadoras, manutenção de viaturas, levantamento meteorológico, disparo dos 

mísseis e foguetes e demais atividades logísticas realizadas por uma Bia MF, sendo 

que suas dimensões são flexíveis de acordo com a manobra, e garantem o desconflito 

de ocupação do terreno com tropas vizinhas. Os limites da Área de Posição não 

restringem a ocupação de posições além dela, mas impõe a necessidade de 

coordenação com outras tropas próximas. Pode-se adotar como padrão, uma área 

retangular de 8 Km de frente por 4 Km de profundidade. 

A seguir, podemos verificar os fatores para seleção de uma área de posição 

que são levados em consideração em uma situação tática, conforme o manual de 

campanha EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e Foguetes (2021, p.6-2): 

a) Segurança – avaliação do desenfiamento, da camuflagem, do espaço para 
dispersão, dos obstáculos interpostos entre a área de posição e o inimigo, da 
facilidade para ocupação da posição, da distância da LC e da proximidade da 
reserva. 
b) Deslocamentos – condições de trafegabilidade (estradas, movimento 
através do campo), obstáculos, segurança para acesso à área de posição e 
desta para a posição de manobra. 
c) Circulação na posição – condições de circulação no interior da A Pos 
(obstáculos existentes), natureza do solo e efeitos das condições 
meteorológicas sobre a consistência do terreno e das vias de acesso internas. 
d) Dispositivo da força apoiada – amplitude do setor de tiro (direção) e 
orientação da parte mais importante da frente. 
e) Continuidade de apoio de fogo – alcance e orientação do deslocamento. 
f) Coordenação – necessidade de coordenação com o escalão superior, 
unidades vizinhas, meios de busca de alvos, DAAe e forças de segurança de 
retaguarda. 

 

 

2.1.3.5 Posição de Espera 

 

 

 De acordo com o manual de campanha EB70-MC-10.360, Grupo de Artilharia 

de Campanha (2020, p.5-6), posição de espera é uma região ocupada por uma 

bateria, a fim de possibilitar receber uma missão de combate ou de tiro ou para receber 

os suprimentos e recompletamento de pessoal necessários para o cumprimento de 

suas missões. 

A Posição de Espera é fundamental para as ações de preparação das viaturas 

para o cumprimento da missão de tiro da artilharia de mísseis e foguetes. Assim pode-

se verificar no manual de campanha EB70-MC-10.363 (2021, p.6-3) que diz: 
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A posição de espera (Pos Espa) é uma região da área de posição com 
características topotáticas favoráveis à cobertura das vistas terrestres 
e aéreas inimigas e que permite o planejamento e a execução de 
tarefas para a próxima missão de tiro com maior segurança, não sendo 
própria para a realização de disparos. 
Ela é criada quando se quer aumentar a segurança da Bia MF, 
evitando que toda ela fique exposta em uma Posição de Tiro. Assim, 
as viaturas da Linha de Fogo partem dela para cumprir as missões de 
tiro, enquanto as demais viaturas de apoio permanecem em 
segurança. Dela também partem as equipes de reconhecimento e de 
levantamento meteorológico. 
Na Posição de Espera, ocorrem com maior segurança as operações 
de remuniciamento, a inserção dos dados de meteorologia, o cálculo 
dos elementos de tiro, a manutenção e preparação das viaturas 
lançadoras para a próxima missão de tiro. 
A Posição de Espera deve satisfazer aos seguintes aspectos durante 
seu planejamento e reconhecimento: 
a) estar em vegetação arbórea, buscando contraencostas de solo 
firme e de fácil acesso e circulação; 
b) distanciar pelo menos 2 (dois) quilômetros das Posições de Tiro 
para evitar fogos de contrabateria; e 
c) ter dimensões de um quadrado de 500 metros de lado. 

 

 

2.1.3.6 Posição de Tiro 

 

 

Quanto ao conceito de Posição de Tiro, o manual de campanha EB70-MC-

10.363, Grupo de Mísseis e Foguetes (2021, p.6-4) aborda o seguinte: 

A posição de tiro (Pos Tir) é uma região da área de posição ocupada 
por uma linha de fogo, uma seção ou por um lançador para realização 
de fogos. Em princípio, cada Pos Tir é criada para uma missão de tiro, 
para aumentar a segurança da tropa. Entretanto, quando os fatores de 
decisão permitirem, admite-se que a mesma Pos Tir seja utilizada para 
mais de uma missão, sem necessidades de mudanças para outras 
posições. 
Usualmente, as viaturas da linha de fogo que não participarão da 
missão de tiro, não ocupam a Pos Tir. A dispersão na ocupação deve 
ser respeitada até os limites do alcance dos meios de comunicações 
(físico ou rádio) e dos sensores de medição das condições 
meteorológicas. 
Uma posição de tiro deve satisfazer aos seguintes requisitos durante 
o planejamento do seu reconhecimento: 
a) ter o desenfiamento necessário à utilização da posição; 
b) estar em terreno firme, pouco inclinado, de vegetação baixa ou 
rasteira, com fácil acesso por estradas; 
c) distanciar-se, no mínimo, 1000 metros de outra Pos Tir. 
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2.1.3.7 Posição de Levantamento Meteorológico 

 

 

A definição de posição de levantamento meteorológico encontra-se no manual 

de campanha EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e Foguetes (2021, p.6-5): 

A posição de levantamento meteorológico (Pos Lev Meteo) é uma região 
ocupada pelo Grupo de Meteorologia de uma Bia para a realização do 
levantamento meteorológico. Poderá ser prevista fora da área de posição da 
Bia MF, se necessário. 
Uma posição de levantamento meteorológico deve satisfazer aos seguintes 
requisitos durante o planejamento: 
a) deseixada das Pos Espa e Tir ou fora e à frente da A Pos; 
b) área aberta sem obstáculos para o lançamento do balão meteorológico 
como, árvores, fios e postes elétricos; e 
c) evitar posições que formam túneis de vento como ravinas e vales. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

Após a apresentação da revisão dos conceitos sobre as etapas mais relevantes 

do REOP, a seguir, será realizado um comparativo da doutrina utilizada pela artilharia 

de tubo com a artilharia de mísseis e foguetes, seguido das 8 (oito) propostas de 

mudanças. 

 

 

3.1 PROPOSTAS DE MUDANÇAS NO REOP DA ARTILHARIA DE MÍSSEIS E 

FOGUETES  

 

 

3.1.1 Reconhecimento 

 

 

 Serão analisadas as fases do REOP que de fato constam os trabalhos de 

reconhecimento, a 2ª Fase de trabalhos preparatórios, a 3ª Fase da execução do 

reconhecimento a escalão grupo e a 6ª Fase, a de reconhecimento pelo escalão 

bateria. 

Os trabalhos preparatórios da 2ª Fase são indênticos na artilharia de mísseis e 

foguetes e na de tubo, tendo por finalidade selecionar possíveis áreas de posição, 

região de observatórios, regiões de PC e itinerários por meio da análise de cartas, 

mosaicos e de imagens. Nessa ocasião, também são realizados estudos preliminares 

sobre organização topográfica, instalação das comunicações e outras atividades, 

conforme os manuais de campanha EB70-MC-10.360 (2020, p.5-10) e EB70-MC-

10.363 (2021, p.6-10). Nesta fase, é fundamental a realização de um estudo minucioso 

da carta da área de operações, sendo realizado pelo comandante, assessorado pelo 

S-3 da unidade, através das ordens recebidas pelo escalão superior. Após isto, o 

comandante poderá decidir quem deverá ir para o reconhecimento presencial da 3ª 

Fase. 
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De acordo com o manual de campanha EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e 

Foguetes (2021, p.6-10), os participantes da 3ª Fase, execução do reconhecimento 

no escalão grupo serão: 

Uma constituição do 1º Esc Rec, que normamelmente atende às 
necessidades, está sugerida abaixo: 
a) comandante do GMF; 
b) oficial de comunicações e eletrônica (O Com Elt); 
c) oficial de logística (S-4); 
d) oficial de operações (S-3); e 
e) 3 (três) oficiais de reconhecimento das Bia MF (quando necessário). 

 

 Quanto ao manual de campanha EB70-MC-10.360, Grupo de Artilharia de 

Campanha (2020, p.5-11), a diferença dos participantes seria a não presença de 3 

(três) oficiais de reconhecimento das Bia. A 1ª proposta de mudança nesta fase, seria 

a sugestão de que os comandantes de bateria mais os seus respectivos encarregados 

de material, participassem deste reconhecimento. A finalidade seria o reconhecimento 

prévio da área de trens da bateria e agilizar a montagem do dispositivo, evitando que 

as viaturas da linha de fogo se desloquem e tenham que ocupar uma posição de 

espera anterior, no intuito de aguardar o término da montagem do dispositivo e assim 

ocupar a área de trens. Com isso, se evitaria a movimentação desnecessária de mais 

militares e viaturas, que poderiam prejudicar o sigilo das operações. As viaturas 

somente se deslocariam ao término da montagem da área de trens e o Grupo de 

Reconhecimento já estaria focado na 6ª Fase do REOP, reconhecendo a posição de 

espera e de tiro a ser ocupada posteriormente. Nesta condição, o processo de 

reconhecimento seria agilizado, pois comparado com uma Pos Tir de Bia O, este 

processo é mais demorado, visto as distâncias entre as peças serem maiores e a 

necessidade da realização do diferencial de campo. 

 

 

3.1.2 Desdobramento 

 

 

O manual de campanha EB70-MC-10.363 (2021, p.2-1) afirma que: 

O GMF normalmente presta apoio de fogo ao escalão corpo de 
exército, compondo a Artilharia de Corpo de Exército. Emprega, em 
princípio, suas baterias, de forma centralizada, contudo, dependendo, 
dos fatores de decisão e conforme as necessidades das operações, o 
GMF poderá empregar suas baterias de forma descentralizada, 
apoiando o escalão divisão de exército. 
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Assim, o processo fracionado por baterias é o mais empregado pelo GMF, no 

qual o PC e AT são desdobrados em áreas distintas das áreas de posição das Bia 

MF, conforme o manual de campanha EB70-MC-10.363 (2021, p.6-7) diz: 

O processo fracionado por baterias é o mais empregado pelo GMF, no 
qual o PC e AT são desdobrados em áreas distintas das áreas de 
posição das Bia MF. Isso ocorre pela necessidade de dispersão do 
material, por prestar apoio em grandes frentes nos mais altos escalões 
da FTC, e para dificultar a busca de alvos do inimigo, reduzindo os 
efeitos de seus fogos de contrabateria. Entretando, quando os fatores 
de decisão permitirem, pode-se adotar os outros processos. 

 

Nesta proposta, foca-se no desdobramento específico da bateria, 

particularmente no seu emprego mínimo. Como na artilharia de tubo, o emprego 

mínimo de um GMF também é de uma bateria. Entretanto o manual de campanha 

EB70-MC-10.363 (2021, p.4-1) diz: 

A menor unidade de emprego da artilharia de mísseis e foguetes é a 
Bia MF. Contudo, a dependência de um apoio logístico especializado, 
em especial, quanto ao suprimento de classe V (munições) e na 
manutenção, orientam o emprego ideal no escalão GMF. Neste 
escalão, ocorre a otimização dos efeitos dos fogos, sendo explorada a 
principal característica do material, que é a aplicação, em curto espaço 
de tempo, de considerável massa de fogos em uma região do terreno. 
A Bia MF é a subunidade de tiro do GMF e pode cumprir missões de 
tiro simultâneas, utilizando um ou mais lançadores de míssil ou foguete 
em uma mesma área de posição ou de posições de tiro diferentes. A 
análise do alvo e a necessidade de volume de fogo para batê-lo irá 
orientar a necessidade do fracionamento no emprego da Bia MF para 
atender às premissas de massa e às letalidades necessárias. 

 

Do exposto acima, segue-se a 2ª proposta. Pode-se verificar que o manual 

infere que há a possibilidade de emprego de frações menores que a própria bateria 

para cumprir missões de tiro e em posições diferentes. A escolha de quantas peças 

cumprirão a missão, será fruto da análise prévia do alvo e a necessidade de volume 

de fogos para batê-lo. Porém, o manual não especifica como seria este emprego 

fracionado da linha de fogo, sem limitar a quantidade mínima de viaturas do sistema 

a participar de uma missão de tiro.  

Sendo assim, a proposta para esta questão, seria o emprego da linha de fogo 

em três graus de descentralização da direção de tiro, conforme a seguir: 

 

a) Por bateria completa: nesta forma de emprego, apenas uma viatura diretora 

de tiro (VBUCF ou VBPCC) dirige todas as peças que realizarão o disparo (de 1 a 6 

peças), com a outra permanecendo na Pos Esp. A vantagem desta forma de emprego 

é a possibilidade de grande volume de fogos, porém compromete a segurança e 
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agilidade das entradas e saídas de posição, tendo a limitação de ocupar apenas 1 

(uma) Pos Tir por vez.  

 

b) Por 2 (duas) seções de tiro: esta forma de emprego seria a mais recomendada 

nesta proposta. Cada seção teria, dependendo da necessidade da missão e volume 

de fogos, 1 (uma) a 5 (cinco) VBLMU, normalmente 3 (três) peças por seção, sendo a 

VBPCC em uma delas e a VBUCF em outra. A vantagem desta forma de emprego é 

a possibilidade de ocupação de posições de tiro diferentes simultaneamente e o 

emprego mínimo de viaturas para determinada missão, aumentado a segurança e a 

agilidade nas entradas e saídas de posição. As desvantagens são o menor volume de 

fogos e o comando e controle do comandante de bateria que, caso as 2 (duas) seções 

sejam empregadas simultaneamente, deverá determinar um chefe responsável para 

a outra seção que não esteja acompanhando. 

 

c) Por mais de 2 (duas) seções de tiro: somente em casos excepcionais, quando 

a pretensão do comando é de priorizar a dispersão do material em diferentes posições, 

onde o alcance do rádio das viaturas diretoras de tiro não seja suficiente para as 

comunicações. Sendo assim, a linha de fogo poderia ser dividida em 3 (três) seções 

de tiro ou em até 6 (seis) VBLMU isoladas, cumprindo missões de tiro 

simultaneamente. Para que isto seja possível de ser realizado, a linha de fogo deverá, 

caso a VBMeteo não esteja a uma distância válida de seu boletim meteorológico e 

não haja comunicações, possuir instrumentos meteorológicos adicionais para os 

cálculos das condições meteorológicas da posição, principalmente da direção e 

velocidade do vento de superfície que são fatores que influem diretamente na trajetória 

do foguete. Outro aspecto relevante a ser considerado é que com a existência de 

apenas 2 (duas) viaturas diretoras de tiro, a partir da terceira seção, o cálculo deverá 

ser confeccionado por meios manuais convencionais ou serem realizados na Pos 

Espa antes de partir para a Pos Tir, desde que no local de disparo sejam feitos os 

ajustes das variáveis meteorológicas. Das três formas de emprego, esta é a menos 

recomendada devido ao alto grau de descentralização do comando e controle, tendo 

a necessidade de se realizar cálculos manuais, o que tornam os disparos dos foguetes 

menos precisos. 

Visto o grande poder de fogo de apenas 1 (uma) VBLMU ao se comparar com 

uma Bia O em sua totalidade, dividir uma Bia MF, ainda mantém um alto nível de apoio 
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de fogo, aumentando sua flexibilidade, rapidez na entrada/saída de posição, 

dificultando ser detectada pela busca de alvos inimiga e consequentemente ser 

abatida por fogos de contrabateria. A desvantagem seria a descentralização do 

comando por parte do comandante de bateria (Cmt Bia). A decisão da divisão da 

bateria em seções para o cumprimento de uma missão de tiro, seria exclusivamente 

do comandante do GMF, assessorado pelo seu oficial de operações.  

Sendo assim, pode-se verificar a grande capacidade do Sistema ASTROS que 

o possibilita de ser utilizado em frações menores do que de uma bateria, sem perder 

seu alto nível de apoio de fogo. 

 

 

3.1.3 Posição de Espera 

 

 

São 3 (três) propostas de mudanças ou sugestões de utilização da Pos Espa, 

são elas: 

 

a) 3ª Proposta: Limitação da quantidade de viaturas que ocupam uma Pos Espa: 

Considerando-se a proposta de fracionamento de uma bateria, com a utilização por 

seções, somente ocuparia uma Pos Espa, as viaturas que realmente fossem cumprir 

a missão de tiro, de preferência somente as VBLMU selecionadas e a viatura diretora 

de tiro (VBPCC ou VBUCF). A VBRemn já realizaria o carregamento dos contêineres 

na área de estacionamento da AT SU, não necessitando se deslocarem para a Pos 

Espa. Entretando, os foguetes somente seriam conectados na Pos Espa e as demais 

viaturas ou estariam em outra Pos Espa mais longe e mais camuflada da posição de 

tiro ou na área de estacionamento da AT SU. A finalidade é limitar o deslocamento 

desnecessário de viaturas, dificultando a detecção por SARP inimigo. 

 

b) 4ª Proposta: Ocupação de mais Pos Espa: Considerando-se a proposta de 

fracionamento de uma bateria, com a utilização por seções, o oficial de 

reconhecimento (O Rec) deverá reconhecer mais Pos Espa tendo a quantidade exata 

do número de seções a serem empregadas. Cada seção ocupa uma Pos Espa 

distinta, procurando-se obedecer a distância de 4 a 6 Km da Pos Tir e não 2 Km, 

conforme diz o manual de campanha EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis e Foguetes 
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(2021, p.6-3). A distância entre as Pos Espa também deverá ser entre 4 e 6 Km. Estas 

medidas visam aumentar a dispersão do material e consequentemente sua 

segurança. 

 

c) 5ª Proposta: Possibilidade de uma Pos Espa ser a própria área de 

estacionamento da AT SU: em situações em que o tempo é escasso e a entrada em 

posição para execução dos disparos deve ser executada o mais rápido possível, 

considera-se a utilização da própria área de estacionamento da AT SU para a 

realização das tarefas que normalmente são feitas em uma Pos Espa. As VBLMU já 

seriam remuniciadas e seus foguetes conectados, estando prontas para realizarem o 

disparo. A vantagem é o ganho de tempo para ocupar uma Pos Tir, visto que não será 

necessário ocupar uma Pos Espa posteriormente, além de facilitar a logística, porém 

pode comprometer a segurança, visto estar ao lado da AT SU. Esta situação somente 

deverá ser empregada em casos excepcionais. 

 

 

3.1.4 Posição de Tiro 

 

 

As propostas de mudanças na Pos Tir são 2 (duas), a 6ª e 7ª deste trabalho, 

sendo a 6ª proposta refente ao reconhecimento e a entrada na posição. O manual de 

campanha EB70-MC-10.363 (2021, p.6-13 e 6-14) diz: 

Para o reconhecimento da Pos de tiro ou de troca, o O Rec e seus 
grupos devem: 
a) reconhecer o itinerário até as posições; 
b) definir um P Lib para as posições ou aguardar na posição para guiar 
sua ocupação; 
c) reconhecer e balizar o trajeto das Vtr até a posição; 
d) identificar a posição de ocupação das Vtr; 
e) reconhecer ou montar ponto afastado que tenha visada para a 
posição das viaturas e que atenda outras posições de tiro também; 
f) obter as coordenadas das posições onde será desencadeado o 
disparo (normalmente por diferencial de campo com GPS); e 
g) transmitir as coordenadas por rádio ou pessoalmente ao CLF. 
Uma vez reconhecida uma posição, o O Rec e os Gp Rec podem 
auxiliar a ocupação da posição pela Bia MF ou deixar o local balizado 
com o mínimo de militares para iniciar o Rec das outras posições 
técnicas, de acordo com a prioridade do Cmt Bia MF. 

 

Diante disto, pode-se inferir que o método de reconhecimento e entrada na Pos 

Tir é similar ao utilizado na artilharia de tubo. O oficial de reconhecimento, junto com 
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sua Turma de Reconhecimento, reconhece a posição e realiza a locação das 

coordenadas das viaturas manualmente na posição de tiro, fixando o ponto através de 

balizas. Após este reconhecimento, a equipe guia as viaturas da linha de fogo até o 

local previsto para cada uma delas. Visto o propósito do Sistema ASTROS, através 

de sua tecnologia embarcada, ser ágil na entrada da Pos Tir, execução dos fogos e 

saída dela, a utilização deste método torna-se um equívoco à segurança da Bia MF, 

pois a velocidade se tornou um fator determinante no combate moderno. Com a 

tecnologia que hoje os armamentos possuem, sistemas como o de busca de alvos são 

cada vez mais eficientes, tornando os fogos de contrabateria inimiga mais rápidos e 

precisos, sendo fundamental que nossos armamentos também estejam, no mínimo, 

no mesmo nível de evolução. 

Assim, confome diz BUENO (2020), o estabelecimento de uma trama comum 

através de um rápido, eficiente e confiável trabalho topográfico é imprescindível, 

porém é importante buscar por sistemas eficazes que proporcionem abreviar  

reconhecimentos, simplificar ações e buscar soluções para respostas na mesma 

velocidade exigida pelo combate sem que a precisão seja perdida. A utlização deste 

processo convencional não condiz com o combate moderno, muito menos com a 

tecnologia do processo eletrônico que as viaturas do Sistema ASTROS possuem. 

Ainda de acordo com BUENO (2020), o preparo da posição como por exemplo o 

estaqueamento e a colocação de balizas, demarcação de itinerários, entre outros, 

ocorrida nos reconhecimentos, é um processo manual que demanda mais tempo e 

incorre num maior tempo de exposição. Diante disso, algumas desvantagens são  

observadas nesse processo tais como a denúncia da posição e a colocação de  

armadilhas na mesma bem como um ataque durante a ocupação da bateria. 

Sendo assim, as viaturas do Sistema ASTROS possuem o método eletrônico, 

que consiste na orientação da viatura através do processo do “pé de galinha” . Neste 

processo, a coordenada exata de cada VBLMU na Pos Tir é planejada e definida na 

Pos Espa pela VBPCC. Além disso, é realizado o estudo na carta, sendo definido o 

itinerário a ser seguido pela linha de fogo. Assim, cabe ao Cmt Bia ou CLF, através 

rádio, transmitir todos estes dados às viaturas, que por meio de seus computadores 

de navegação, poderão se guiar até o local planejado. As coordenadas das posições 

das viaturas são obtidas através do GPS, DGPS, Backup e Navegador Inercial ao 

ocuparem a posição propriamente dita e a partir disso possibilitando a realização dos 

cálculos dos elementos de tiro. As vantagens do levantamento eletrônico são a 
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rapidez, a praticidade, a precisão e a eficiência bem como o tempo reduzido dos 

trabalhos da Turma de Reconhecimento que se atentarão exclusivamente aos 

aspectos do terreno, o que diminuirá o tempo de exposição e a possibilidade de 

detecção do inimigo. 

A 7ª proposta deste trabalho refere-se a saída da Pos Tir. Após a execução dos 

disparos, ao comando de “Alto cessar fogo, mudança de posição”, cada viatura da 

linha de fogo, quando pronta, se deslocaria individualmente para a Pos Espa, sem que 

haja a necessidade de formar comboio. Desta forma, evitaria-se a exposição da Bia 

MF aos fogos de contrabateria, pois por vezes, alguma VBLMU pode levar mais tempo 

para sair de posição e se juntar à coluna de marcha, por motivos de pane no sistema 

ou mesmo inexperiência da guarnição da peça, fazendo com que a segurança de 

todas as outras viaturas seja comprometida.  

Esta proposta é possível, pois como mencionado na primeira proposta deste 

tópico, o processo eletrônico do “Pé de galinha” possibilita que cada viatura já esteja 

com a rota planejada e gravada no computador, restando ao chefe de peça selecionar 

a rota de retorno à Pos Espa. 

 

 

3.1.5 Posição de Levantamento Meteorológico 

 

 

Considerando-se a proposta de fracionamento da bateria por seções, chega-se 

a 8ª proposta. O chefe de peça da VBMeteo, orientado pelo O Rec, deverá reconhecer 

pelo menos 2 (duas) Pos Lev Met, durante o reconhecimento de 2º Escalão. Estas 

posições devem atender ao máximo às Pos Tir descentralizadas, estarem deseixadas 

de qualquer posição (Pos Tir, Pos Espa e AT SU), podem estar fora da área de 

posição, respeitando a distância de validade do boletim meteorológico e de 

preferência a frente das Pos Tir. A VBMeteo atuará sozinha no terreno, não 

acompanhando a coluna de marcha do restante das viaturas, somente ocupando as 

Pos Lev Met quando ordenada pelo Cmt Bia.  

Esta proposta visa agilizar o processo de desdobramento da VBMeteo e a 

confecção do boletim meteorológico, aumentando sua camuflagem e não detecção do 

restante da bateria quando do lançamento do balão. 
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3.2 RESULTADOS DO QUESTIONÁRIO 

 

 

Para corroborar com as propostas apresentadas, foi realizado um questionário 

com 23 (vinte e três) militares que operam o Sistema ASTROS atualmente ou que 

possuem alguma experiência em sua operação. O questionário foi dividido em 3 (três) 

partes: perguntas sobre a experiência profissional do militar no que tange à artilharia 

de mísseis e foguetes, sobre os aspectos doutrinários com a apresentação das 8 (oito) 

propostas de mudanças no REOP da artilharia de mísseis e foguetes e o fechamento 

com o pedido de opiniões ou novas propostas referentes ao assunto, conforme 

apêndice A. Sendo assim, os seguintes resultados são apresentados a seguir: 
 

1ª Parte (Experiência Profissional): Referente ao posto e graduação dos 23 

(vinte e três) militares que responderam o questionário, 1 (um) é major, 15 (quinze) 

são capitães, 2 (dois) são 1º Tenentes, 1 (um) é 2º Tenente e 4 (quatro) são 3º 

Sargentos, sendo que todos possuem o curso de Operação do Sistema de Artilharia 

de Mísseis e Foguetes (Sistema ASTROS) e serviram em alguma das Organizações  

Militares do Forte Santa Bárbara, conforme os gráficos a seguir: 

 
GRÁFICO 1 - Postos e graduações dos militares que responderam o questionário 

Fonte: O autor 

 
 

 
GRÁFICO 2 - Militares que possuem o curso de Operação de Artilharia de Mísseis e Foguetes  

Fonte: O autor 
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As funções desempanhas por estes militares são apresentadas no gráfico a 

seguir: 

 

GRÁFICO 3 - Funções desempenhadas pelos militares que responderam o questionário 

Fonte: O autor 

 

A seguir, apresenta-se o resultado da pergunta sobre as operações e exercícios 

que os militares questionados participaram durante o período em que serviram nas 

organizações militares de artilharia de mísseis e foguetes. 

 
GRÁFICO 4 - Operações e exercícios que esses militares participaram 

Fonte: O autor 

 

Por fim, foi perguntado aos militares questionados, quanto aos principais óbices 

encontrados durante às operações ou exercícios do Sistema ASTROS. Pode-se 

verificar que a Doutrina de REOP foi selecionada por 15 (quinze) dos 23 (vinte e três) 

militares, sendo o segundo óbice encontrado mais citado, confirmando a importância 

do tema deste trabalho. O resultado, pode-se conferir a seguir: 
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GRÁFICO 5 - Principais óbices encontrados durante às operações ou exercícios do Sistema ASTROS 

Fonte: O autor 

 

Desta 1ª Parte do questionário, pode-se confirmar que o público-alvo escolhido 

possui experiência suficiente para responder as perguntas do questionário. Além de 

todos os militares possuírem o curso de Operações de Artilharia de Mísseis e 

Foguetes e praticamente todos desempenharam mais de uma função nas 

organizações militares do Forte Santa Bárbara, como por exemplo Cmt Bia e CLF, 

todos aplicaram a doutrina de REOP seja em operações ou exercícios, sendo suas 

opiniões relevantes e confiáveis para este trabalho. 

 

2ª Parte (Aspectos Doutrinários): Inicialmente foi perguntado aos 23 (vinte e três) 

militares se acreditavam haver aspectos na doutrina de REOP da artilharia de mísseis 

e foguetes que poderiam ser modificados com a finalidade de aperfeiçoar o emprego 

do material e a resposta foi unânime, conforme o gráfico a seguir: 

 
GRÁFICO 6 - Militares que acreditam que há aspectos a serem modificados na doutrina de REOP  

Fonte: O autor 
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A seguir será apresentado o resultado do questionário realizado referente às 8 

(oito) propostas deste trabalho. Foram feitas perguntas onde o militar, concordava, 

concordava parcialmente ou discordava. A seguir são apresentados os gráficos com 

as respostas: 

 
GRÁFICO 7 - 1ª Proposta (Fase de Reconhecimento) 

Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 8 - 2ª Proposta (Desdobramento) 

Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 9 - 3ª Proposta (Posição de Espera) 

Fonte: O autor 
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GRÁFICO 10 - 4ª Proposta (Posição de Espera) 

Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 11 - 5ª Proposta (Posição de Espera) 

Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 12 - 6ª Proposta (Posição de Tiro) 

Fonte: O autor 

 



48 
 

 
GRÁFICO 13 - 7ª Proposta (Posição de Tiro) 

Fonte: O autor 

 

 
GRÁFICO 14 - 8ª Proposta (Posição de Levantamento Meteorológico) 

Fonte: O autor 

 

Dos gráficos apresentados anteriormente, pode-se destacar as 1ª e 3ª 

propostas, com 100% dos militares concordando. A menor concordância foi para as 

2ª e 4ª Propostas com 69,6% de aprovação, porém todas foram aprovadas em sua 

maioria, ratificando assim a relevância das propostas de mudanças na doutrina de 

REOP da artilharia de mísseis e foguetes aqui levantadas. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Este trabalho teve como objetivo, o levantamento de propostas de mudanças 

na doutrina de REOP da artilharia de mísseis e foguetes, através da comparação com 

a da artilharia de tubo. Além disso, o questionário aplicado aos militares que possuem 

experiência no emprego do material e da doutrina de REOP, foi fundamental para 

corroborar com as 8 (oito) propostas levantadas. Com suas opiniões e sugestões, 

pôde-se aprimorar as propostas, mostrando suas vantagens e desvantagens, além de 

sua viabilidade frente ao possível ganho no emprego do Sistemas ASTROS. 

As propostas aqui levantadas, foram fruto da experiência do autor, após a 

aplicação por 4 (anos) do Sistema ASTROS no 6º Gupo de de Mísseis e Foguetes 

sediado em Formosa-GO. A função de Cmt Bia é a que mais possibilita a observância 

de todas as fases do REOP, criando um pensamento crítico aos aspectos relevantes 

que obtiveram sucesso, bem como os que necessitam serem corrigidos ou 

aprimorados. Isto se confirma através da 6ª pergunta do questionário, onde todos os 

militares questionados concondaram de que ainda há aspectos a serem modificados 

na doutrina de REOP da artilharia de mísseis e foguetes, sendo que todas as 

propostas obtiveram aprovação acima de 69,3%, ratificando a ideia da necessidade 

de mudança. 

Com a relação a 1ª Proposta verificou-se que seria vantajosa no sentido da 

agilidade e precisão do desdobramento da Bia MF. A presença do Cmt Bia e o 

encarregado de material da SU no reconhecimento, mesmo no escalão grupo, 

possibilita a alocação da correta posição dos órgãos da Bia MF e libera os oficiais de 

reconhecimento para procurarem as Pos Espa e Pos Tir a serem ocupadas 

posteriormente, além de diminuir a possibilidade do erro na parte tática das operações. 

Na 2ª Proposta procurou-se sugerir possibilidades de emprego da Bia MF em 

seu desdobramento, tornando flexível a decisão de quais viaturas utilizar para cumprir 

determinada missão de tiro. Com isso procurou-se aumentar a agilidade nas entradas 

e saídas de posição, diminuindo a exposição da Bia MF a busca de alvos inimiga e 

consequentemente a fogos de contrabateria, sem perder o nível de apoio de fogo que 

o Sistemas ASTROS proporciona. Esta proposta foi unânime em sua aceitação no 

questionário realizado e basicamente é: selecionar as viaturas que serão suficientes 

para cumprir a missão de tiro naquele momento. 
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As 3ª, 4ª e 5ª Propostas referem-se às Pos Espa. A 3ª Proposta corrobora com 

a anterior, onde somente iria para a Pos Espa as viaturas que realmente iriam cumprir 

a missão de tiro. Com isso, procurou-se sugerir o carregamento dos contêineres na 

AT SU antes do deslocamento das viaturas que posteriormente ocuparão a Pos Tir. A 

vantagem, como na prosposta anterior, é evitar o deslocamento desnecessário de 

viaturas, aumentando a agilidade e evitando a detecção por parte dos meios de busca 

de alvos inimigo. A 4ª Proposta segue também a mesma linha de pensamento do 

emprego fracionado da Bia MF, pois com a possibilidade do cumprimento de mais de 

uma missão de tiro simultânea, divindo a bateria em seções, há a necessidade do 

reconhecimento de mais Pos Espa em locais distintos, possibilitando assim, a 

dispersão das frações e dificultando a sua localização pelo inimigo, além de torná-la 

independente no cumprimento de sua missão de tiro. Por fim, com relação a Pos Espa, 

a 5ª Proposta gira em torno de situações em que o tempo para o cumprimento da 

missão de tiro seja escasso. Neste sentido, a AT SU poderia se tornar a própria Pos 

Espa da Bia MF, para esta já partir direto para a Pos Tir. Esta situação tem a vantagem 

da agilidade no cumprimento da missão de tiro, porém pode comprometer a segurança 

de toda a Bia MF. Sendo assim, deve ser empregada em casos exepcionais. 

As 6ª e 7ª Propostas tiveram como objetivo melhorias no REOP nas Pos Tir, 

uma com relação a entrada e a outra com relação a saída de posição. As duas 

propostas visam a agilidade nas manobras na Pos Tir, procurando-se a menor 

exposição possível a busca de alvos inimigo. A 6ª Proposta visa a utilização do método 

eletrônico na entrada da Pos Tir. Este método vulgarmente chamado de “Pé de 

Galinha” possui a vantagem da velocidade na entrada na Pos Tir que é uma das 

características mais notáveis do Sistema ASTROS. O método monstra-se confiável e 

deveria ser utilizado frente aos procedimentos convencionais utilizados também pela 

artilharia de tubo. Já a 7ª Proposta visa a rapidez na saída de posição, onde após o 

disparo, cada viatura seguiria individualmente para a Pos Espa ou local de encontro 

determinado. Já que após o disparo, a Pos Tir já foi denunciada e o fator tempo na 

saída de posição, torna-se fundamental para que uma Bia MF não sofra fogos de 

contrabateria inimiga. 

Por fim, a 8ª Proposta teve como foco a Pos Lev Meteo. Esta proposta teve 

como finalidade a rapidez de emprego da VBMeteo, possibilitando seu emprego de 

forma decentralizada, a fim de que a confecção do boletim meteorológico seja 

realizada o mais rápido possível e não impessa os cálculos de serem realizados. Sua 
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vantagem, além da agilidade de confecção do boletim, é o aumento da segurança ao 

se lançar o balão, pois a Pos Lev Meteo estaria deseixada com as outras posições, 

dificultando a localização do grosso da Bia MF por parte de busca de alvos inimigo. 

Sugere-se que estas propostas, caso analizadas com maior profundidade e 

aceitas, sejam incluídas no manual de campanha EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis 

e Foguetes (2021), que é o único manual na atualidade que trata sobre REOP da 

artilharia de mísseis e foguetes. O ideal, como na artilharia de tubo, seria a confecção 

de um novo manual de campanha focado no assunto de REOP, como é o caso do 

manual de campanha EB70-MC-10.361, Reconhecimento, Escolha e Ocupação de 

Posição de um Grupo de Artilharia de Campanha (2021). 

Há de se lembrar que o Sistema ASTROS é referência mundial no que tange à 

artilharia de mísseis e foguetes e a procura constante pelo aperfeiçoamento de seu 

emprego é fundamental para que se possa chegar ao máximo de aproveitamento do 

material. A busca pelo adestramento e a mitigação de certos conceitos enraizados nos 

artilheiros fruto da doutrina já conhecida da artilharia de tubo do Exército Brasileiro, 

fará com que se possa observar o Sistema ASTROS de uma ótica diferente, 

valorizando o seu potencial tecnológico e entendendo o fator dissuasão que o material 

proporciona frente a outros países. 

 
 
 

 
 
 
 

_________________________ 

Luiz Antônio Xavier Júnior 
Capitão de Artilharia 
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 
O presente instrumento é parte integrante do Trabalho para Conclusão do 

Curso de Aperfeiçoamento de Oficiais do Cap Art LUIZ ANTÔNIO XAVIER JÚNIOR, 

cujo tema é: Propostas de atualização na doutrina de reconhecimento, escolha e 
ocupação de posição (REOP) da Artilharia de Mísseis e Foguetes. Pretende-se, 
através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para as propostas 

levantadas, bem como discorrer sobre sua adequabilidade e possibilidades de 
melhorias. 
 A fim de colher dados relevantes que corroborem com as propostas aqui 

levantadas, o senhor foi selecionado, devido ao seu conhecimento especializado, para 
responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o 
mais completamente possível. 

 A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa. Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o 
desejar, com suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

 Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 
 Luiz Antônio Xavier Júnior (Capitão de Artilharia – AMAN 2012) 

 Celular: (61) 99316-3141 
 E-mail: luiz.xavier@eb.mil.br 

 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL 

 

1. Qual o seu posto ou graduação atual? 

(   ) Maj         
(   ) Cap  
(   ) 1º Ten 

(   ) 2º Ten 
(   ) Asp Of 
(   ) S Ten 

(   ) 1º Sgt 
(   ) 2º Sgt 
(   ) 3º Sgt 

 
2. Possui o curso ou estágio de Operações do Sistema de Artilharia Mísseis e 
Foguetes? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
 

3. Quais funções relacionadas a Art Msl Fgt, o senhor já desempenhou? 
(   ) Cmt Bia 
(   ) CLF 

(   ) O Rec 
(   ) Chefe de Peça 
(   ) Instrutor do C I Art Msl Fgt 

(   ) Outra. Qual? 
_________________________________________________________________ 
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4. Em quais operações de emprego real ou simulado do Sistema ASTROS o senhor 

já participou? 
(   ) PAB SU      
(   ) PAB U  

(   ) Treme Cerrado  
(   ) Operação Amazônia 
(   ) Demonstrações 

(   ) Outras. Quais? 
_________________________________________________________________ 
 

 
5. Quais foram os principais óbices encontrados durante às operações e exercícios, 
no que tange ao emprego do Sistema ASTROS? 

(   ) Panes mecânicas      
(   ) Panes eletrônicas 
(   ) Comunicações 

(   ) Falta de conhecimento técnico 
(   ) Terreno 
(   ) Doutrina de REOP 

(   ) Outros. Quais? 
_________________________________________________________________ 
 

Justifique, se for o caso: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 
 

 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 

6. O Senhor acredita que há aspectos que devem ser modificados na doutrina 

de REOP da Art Msl Fgt com a finalidade de aprimorar o emprego atual do material? 

(   ) Sim 
(   ) Não 
 

7. A seguir, serão apresentadas as propostas de mudanças na doutrina de REOP 

da Art Msl Fgt. Responda se concorda, concorda parcialmente ou discorda, justifique 

se julgar necessário. 
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a. 1ª Proposta (Fase de Reconhecimento): Em relação ao Reconhecimento de 

1º Escalão, o Cmt Bia e seu Enc Mat participariam com a finalidade de Reconhecer a 

AT SU já nesta fase, para que as viaturas somente se deslocassem quando a AT SU 

estivesse em condições de ser ocupada, evitando assim, movimentos de viaturas 

desnecessários. Além disso, a Tu Rec, ao realizar o Rec de 2º Escalão, já focaria suas 

atenções para o Rec da Pos Espa e Pos Tir, agilizando o processo de desdobramento 

da linha de fogo.  

(   ) Concordo 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Discordo 
 

Justifique, se for o caso:  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
 

b. 2ª Proposta (Desdobramento): O manual campanha EB70-MC-10.363, 

Grupo de Mísseis e Foguetes (2021, p.4-1) infere que há a possibilidade de emprego 

de frações menores que a própria bateria para cumprir missões de tiro e em posições 

diferentes. A escolha de quantas peças cumprirão a missão, será fruto da análise 

prévia do alvo e a necessidade de volume de fogos para batê-lo. Porém, o manual 

não especifica como seria este emprego fracionado da linha de fogo. Sendo assim, a 

proposta seria o emprego da linha de fogo em três graus de descentralização da 

direção de tiro: 

- Por bateria completa: VBPCC + VBUCF + 6 (seis) VBLMU 

- Por 2 (duas) Seções de tiro: VBPCC + 1 a 5 (cinco) VBLMU e VBUCF + 1 a 5 

(cinco) VBLMU 

- Por mais de 2 (duas) Seções de Tiro: a linha de fogo poderia ser dividida em 3 

(três) seções de tiro ou em até 6 (seis) VBLMU isoladas, cumprindo missões de tiro 

simultaneamente. 

(   ) Concordo 
(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Discordo 
 

Justifique, se for o caso: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 
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c. 3ª Proposta (Posição de Espera): Limitação da quantidade de viaturas que 

ocupam uma Pos Espa - Considerando-se a proposta de fracionamento de uma 

bateria, com a utilização por seções, somente ocuparia uma Pos Espa, as viaturas 

que realmente fossem cumprir a missão de tiro, de preferência somente as VBLMU 

selecionadas e a viatura diretora de tiro (VBPCC ou VBUCF). A VBRemn já realizaria 

o carregamento dos contêineres na área de estacionamento da AT SU, não 

necessitando se deslocarem para a Pos Espa. Entretando, os foguetes somente 

seriam conectados na Pos Espa e as demais viaturas ou estariam em outra Pos Espa 

mais longe e mais camuflada da posição de tiro ou na área de estacionamento da AT 

SU. A finalidade é limitar o deslocamento desnecessário de viaturas, dificultando a 

detecção por SARP inimigo. 

(   ) Concordo 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Discordo 
 

Justifique, se for o caso: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

 
d. 4ª Proposta (Posição de Espera): Ocupação de mais Pos Espa - 

Considerando-se a proposta de fracionamento de uma bateria, com a utilização por 

seções, o oficial de reconhecimento (O Rec) deverá reconhecer mais Pos Espa tendo 

a quantidade exata do número de seções a serem empregadas. Cada seção ocupa 

uma Pos Espa distinta, procurando-se obedecer a distância de 4 a 6 Km da Pos Tir e 

não 2 Km conforme diz o manual de campanha EB70-MC-10.363, Grupo de Mísseis 

e Foguetes (2021, p.6-3). A distância entre as Pos Espa também deverá ser entre 4 e 

6 Km. Estas medidas visam aumentar a dispersão do material e consequentemente 

sua segurança. 

(   ) Concordo 
(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Discordo 
 

Justifique, se for o caso: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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e. 5ª Proposta (Posição de Espera): Possibilidade de uma Pos Espa ser a 

própria área de estacionamento da AT SU - Em situações em que o tempo é escasso 

e a entrada em posição para execução dos disparos deve ser executada o mais rápido 

possível, considera-se a utilização da própria área de estacionamento da AT SU para 

a realização das tarefas que normalmente são feitas em uma Pos Espa. As VBLMU 

já seriam remuniciadas e seus foguetes conectados, estando prontas para realizarem 

o disparo. A vantagem é o ganho de tempo para ocupar uma Pos Tir, visto que não 

será necessário ocupar uma Pos Espa posteriormente, além de facilitar a logística, 

porém pode comprometer a segurança, visto estar ao lado da AT SU. Esta situação 

somente deverá ser empregada em casos excepcionais. 

(   ) Concordo 

(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Discordo 
 

Justifique, se for o caso:  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

f. 6ª Proposta (Posição de Tiro): Utilização do processo eletrônico do “Pé de 

Galinha” para entrada em posição das viaturas, em detrimento ao método 

convencional utilizado. As vantagens do levantamento eletrônico são a rapidez, a 

praticidade, a precisão e a eficiência bem como o tempo reduzido dos trabalhos da 

Turma de Reconhecimento que se atentarão exclusivamente aos aspectos do terreno 

o que diminuirá o tempo de exposição e a possibilidade de detecção do inimigo 

(   ) Concordo 

(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Discordo 
 

Justifique, se for o caso:  

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
g. 7ª Proposta (Posição de Tiro): Após a execução dos disparos, ao comando 

de “Alto cessar fogo, mudança de posição”, cada viatura da linha de fogo, quando 

pronta, se deslocaria individualmente para a Pos Espa, sem que haja a necessidade 

de formar comboio. Desta forma, evitaria-se a exposição da Bia MF aos fogos de 

contrabateria, pois por vezes, alguma VBLMU pode levar mais tempo para sair de 

posição e se juntar à coluna de marcha, por motivos de pane no sistema ou mesmo 
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inexperiência da guarnição da peça, fazendo com que a segurança de todas as outras 

viaturas seja comprometida. 

(   ) Concordo 

(   ) Concordo Parcialmente 
(   ) Discordo 
 

Justifique, se for o caso: 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

 
h. 8ª Proposta (Posição de Levantamento Meteorológico): Considerando-se 

a proposta de fracionamento da bateria por seções, o chefe de peça da VBMeteo, 

orientado pelo O Rec, deverá reconhecer pelo menos 2 (duas) Pos Lev Met, durante 

o reconhecimento de 2º Escalão. Estas posições devem atender ao máximo às Pos 

Tir descentralizadas, estarem deseixadas de qualquer posição (Pos Tir, Pos Espa e 

AT SU), podem estar fora da área de posição, respeitando a distância de validade do 

boletim meteorológico e de preferência a frente das Pos Tir. A VBMeteo atuará 

sozinha no terreno, não acompanhando a coluna de marcha do restante das viaturas, 

somente ocupando as Pos Lev Met quando ordenada pelo Cmt Bia. Esta proposta 

visa agilizar o processo de desdobramento da VBMeteo e a confecção do boletim 

meteorológico, aumentando sua camuflagem e não detecção do restante da bateria 

quando do lançamento do balão. 

(   ) Concordo 
(   ) Concordo Parcialmente 

(   ) Discordo 
 

Justifique, se for o caso:  

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
 

8. O Senhor possui alguma proposta de mudança na doutrina de REOP da Art 

Msl Fgt que não foi apresentada neste questionário e que possa contribuir com este 

trabalho? Se sim, discorra sobre o assunto por gentileza. 

_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 
_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 
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FECHAMENTO 

 

9. O senhor gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o assunto em 
estudo? 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________ 

 

Obrigado pela participação. 
 


