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Resumo 
O seguinte trabalho tem por finalidade apresentar uma proposta de emprego conjunto entre a 
Bateria de Busca de Alvos - mais especificamente o radar de contrabateria presente na Seção 
de Radar da Bateria de Busca de Alvos - e a Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes, 
dotada do material ASTROS. Tendo em vista as características e possibilidades do Sistema 
ASTROS e as especificidades dos radares de contrabateria, é imperativo que exista uma 
doutrina que abrigue o emprego conjunto destes materiais. Dessa forma, a proposta de 
emprego gira em torno de fazer com que o radar de contrabateria seja subordinado a Bateria 
de Mísseis e Foguetes a fim de que as missões de contrabateria sejam realizadas de forma 
rápida, segura e precisa.  
Palavras chave: emprego conjunto, doutrina, radar de contrabateria e Bateria de lançadores 
múltiplos de foguetes. 
 

 

 

 

 

Abstract 
The purpose of the following work is to present a joint employment proposal of the Target 
Search Battery – specifically the counterbattery radar present in the Target Search Battery 
Radar Section – and the Multiple Rocket Launcher Battery, endowed with the ASTROS 
material. Aiming at the characteristics and possibilities of the ASTROS System and the 
specificities of the counterbattery radars, it is it is indispensable to have a doctrine  that allows 
the joint use of these materials. In this way, the job offer revolves around having the 
counterbattery radar be subordinated to the Missile and Rocket Battery so that the 
counterbattery missions are carried out quickly, safely and accurately. 
 
 
Keywords: joint employment, doctrine, counterbattery radar, and Battery of multiple rocket 
launchers. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Busca de Alvos é um subsistema de grande importância na Artilharia 

de Campanha, pois tem por finalidade a detecção, identificação e localização 

de alvos importantes para a manobra a fim de ser batido pela Artilharia de 

forma a facilitar as operações (BRASIL, 1978, p. 1-1). 

A Bateria de Busca de Alvos (Bia BA) é o principal órgão de busca de 

alvos da Artilharia de Campanha, geralmente atribuída a uma Artilharia 

Divisionária (AD). Possui como principais fontes de busca de alvos as Seções 

de Localização pelo Clarão, Localização pelo Som, Localização pelo Radar e 

Seção de Reconhecimento por Veículo Não Tripulado (BRASIL, 1978, p. 2-5). 

O Sistema ASTROS consiste em um sistema universal de lançamento 

de mísseis e foguetes de artilharia com a finalidade de saturação de área. 

Possui um alcance que pode chegar à distancia de 300 km, lançando diversos 

tipos de mísseis e foguetes, a partir de um lançador modular dotado de grande 

mobilidade. 

O Sistema é composto por sete viaturas: Viatura Remuniciadora (AV –

RMD), Viatura Lançadora Múltipla Universal (AV –LMU), Viatura Posto 

Meteorológico (AV –MET), Unidade Controladora de Fogo (AV –UCF), Viatura 

Oficina Mecânica e Eletrônica (AV –OFVE), Viatura Posto de Comando e 

Controle (AV –PCC) e Viatura de Comando e Controle (AV –VCC). 

O Sistema ASTROS é um meio militar nobre, de elevado custo e que 

busca engajar alvos altamente compensadores, dessa forma, a utilização de 

meios precisos de busca de alvos para uma Bateria de Lançadores Múltiplos 

de Foguetes é de vital importância, sendo imprescindível que possua 

características coerentes com as da Bateria de Mísseis e Foguetes. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

Tendo como principal objetivo a execução de fogos sobre alvos 

compensadores que interfiram no cumprimento da missão da força apoiada, de 

forma precisa e oportuna, a busca de alvos divide seus trabalhos em três 

atividades básicas: detecção, identificação e localização. Estas atividades têm 

por objetivo determinar a existência de um alvo, identificar sua natureza 

determinando sua composição e dimensão; e obter sua localização de forma 
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precisa, através de coordenadas tridimensionais referidas a pontos conhecidos 

ou à posição dos meios de apoio de fogo (BRASIL, 1997, p. 6-3). 

Considerando as possibilidades e características da Bateria de Mísseis e 

Foguetes (Bia MF), dotada do Sistema ASTROS e o fato da Bia Ba ser o 

principal elemento do subsistema de busca de alvos, é imprescindível que 

exista uma doutrina que adeque o emprego de ambos. Cabe salientar que a 

doutrina de Busca de Alvos da Artilharia de Campanha foi elaborada em 1978 e 

nunca foi aplicada não sofrendo atualizações. Posto isso e considerando que o 

Sistema ASTROS teve sua criação após a elaboração da doutrina de Busca de 

Alvos, identificou-se o seguinte problema: como o seu emprego de uma Bia BA 

em proveito do ASTROS?   

 

1.2 OBJETIVOS  

 

Tendo como objetivo principal elaborar uma proposta de emprego da Bia 

BA para o Sistema ASTROS, foram elaborados os objetivos específicos, abaixo 

relacionados, que permitiram o encadeamento lógico do raciocínio descritivo 

apresentado nesse estudo: 

a) apresentar as principais características do Sistema ASTROS; 

b) apresentar a Bia Ba como o principal elemento do subsistema de 

Busca de Alvos; 

c) descrever os principais tipos de radares com possibilidade de emprego 

na Busca de Alvos; e 

d) apresentar uma proposta de material mais adequado para emprego na 

Bia BA em proveito do Sistema ASTROS.  

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES  

 

A Bia MF é especialmente apta a bater alvos de maiores dimensões por 

intermédio de densas concentrações de fogos, buscando a saturação de área. 

Nesse contexto, não deve ser empregada para bater alvos de pequena 

importância para a operação. Os alvos mais compensadores para o emprego 

dos lançadores múltiplos de foguetes são artilharia inimiga, concentração de 

tropa, blindados, postos de comando e instalações logísticas, terminais de 
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transporte, depósitos de combustíveis e complexos industriais (BRASIL, 1999, 

p. 4-2).  Em geral, estes alvos estarão localizados nas áreas à retaguarda das 

posições inimigas, sendo de suma importância a precisão e eficácia dos fogos 

para neutralizá-los. 

Atualmente, a Bia BA integra, ao menos doutrinariamente, a AD que é 

responsável pelo fornecimento do apoio de fogo para a manobra da Divisão de 

Exército (DE). A AD tem como missão aprofundar o combate e reforçar o apoio 

de fogo proporcionado pelos Grupos Orgânicos das Brigadas. Dessa forma, 

também tem por responsabilidade realizar a busca de alvos, utilizando os 

meios que a Artilharia Divisionária dispõe (BRASIL, 1994, p. 2-2). 

Não há, contudo, uma doutrina no emprego da Bia BA que se adeque 

especificamente ao material do sistema ASTROS. Essa doutrina é de suma 

importância, sendo salientada pelos seguintes aspectos e possibilidades do 

sistema: 

         - tem um alcance de tiro que pode chegar a 300km, sendo imprescindível 

que esse sistema seja dotado de uma capacidade de Busca de Alvos precisa e 

eficaz; 

- possibilita o desenvolvimento de fogos precisos e oportunos sobre alvos 

que dificultem ou comprometam a missão da força apoiada; e 

- apresenta melhor rendimento e eficiência no ataque a alvos previamente 

planejados. 

Nesse sentido, o presente estudo se justifica por promover uma pesquisa 

a respeito de uma proposta de emprego da Bia Ba para o Sistema ASTROS 

que, por ser possuidor de um copioso poder de fogo, necessita 

indispensavelmente de ser dotado de uma capacidade de busca de alvos 

precisa, rápida e segura.  

 

2. METODOLOGIA 

 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução 

para o problema, o delineamento dessa pesquisa contemplou leitura analítica e 

fichamento das fontes, entrevistas com especialistas, questionários, 

argumentação e discussão de resultados. 
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2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, 

tendo em vista o nível notadamente alto de material escrito acerca da utilização 

da Bia BA e  do sistema ASTROS, o que exigiu uma familiarização inicial 

materializada pela pesquisa em manuais de ambos materiais.  A partir daí 

concentrou-se o máximo de conhecimento literal afim de elaborar uma proposta 

de emprego que adeque os dois subsistemas. 

O delineamento da pesquisa foi iniciado com a definição de termos e 

conceitos a fim de viabilizar a solução do problema exposto, sendo baseada 

em uma revisão de literatura no período de 1978 a 2015. Essa delimitação 

fundamentou-se na necessidade de elaborar uma proposta de emprego que 

seja tangível dentro das possibilidades da Busca de Alvos e da Artilharia de 

Mísseis e Foguetes. 

O limite anterior foi determinado pelo ano da publicação do Manual de 

Campanha Busca de Alvos na Artilharia de Campanha, de 1978, e o limite 

posterior caracterizado pelo ano de publicação da Nota de Coordenação 

Doutrinária Nº 03/2015 – Emprego da Artilharia de  Mísseis e Foguetes de Longo 

Alcance – C Dout Ex, de 2015.  O sistema de busca foi complementado pela 

coleta em trabalhos publicados, bem como manuais de campanha referentes 

ao tema, do Exército Brasileiro (EB) e dos Estados Unidos da América (EUA). 

2.2 QUESTIONÁRIO 

O estudo foi limitado particularmente aos oficiais da Arma de Artilharia 

com curso de Artilharia de Mísseis e Foguetes e que tenham cursado a Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO). Isso ocorre devido à especialização 

desses militares para o emprego técnico e tático do ASTROS. 

Foram selecionados capitães-alunos do curso de Artilharia da EsAO 

para integrar a amostra proposta no estudo, os quais preenchiam os requisitos 

necessários por terem conhecimento do emprego tático da Bia MF dotada do 

Sistema ASTROS. 

 A amostra selecionada para responder aos questionários também foi 

restrita aos oficiais pelo fato destes possuírem uma formação mais 

aprofundada que a dos sargentos, uma vez que parte do objetivo se destina a 

estabelecer uma proposta de emprego da Bia BA, em proveito da Bia MF. 
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Neste contexto, 46 militares responderam de forma voluntária a 

pesquisa, sendo em sua totalidade formada de oficiais de Artilharia com 

conhecimentos técnicos ou táticos no emprego do ASTROS, bem como 

conhecimento teórico na busca de alvos.  

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

 

A subunidade dotada do material ASTROS, a chamada Bateria de  

Mísseis e Foguetes (Bia MF), é capaz de engajar alvos de grandes dimensões 

por intermédio de densas concentrações de fogos, objetivando a saturação de 

área. Dessa forma, a Bia MF não deve ser empregada objetivando alvos de 

pequena importância para a manobra.  

A Artilharia de Campanha é o ator principal da Função de Combate 

Fogos, sendo aquela que possibilita ao comandante operacional intervir na 

manobra por meio do fogo, sendo, por excelência, o instrumento de força mais 

letal da Força Terrestre.  Dessa forma, o exército que conseguir neutralizar a 

capacidade de fogo oriundo da artilharia inimiga, obtendo a superioridade de 

fogos, obterá grande vantagem sobre o oponente.  Sendo assim, a 

possibilidade de se realizar fogos rápidos e precisos de contrabateria é 

essencial para a continuidade da manobra rumo à vitória.   

Considerando a importância da Artilharia para o combate, ela deve ser 

neutralizada sempre que localizada pelos nossos meios de busca de alvo.  

Visando a rápida resposta aos fogos inimigos realizados sobre a nossa 

manobra, é imprescindível que se possa utilizar os radares de contrabateria 

para localizar as posições de Artilharia inimiga.   Tendo em vista o alcance dos 

materiais de Artilharia do Exército Brasileiro, pode-se concluir que o ASTROS é 

o mais indicado para realização de fogos de contrabateria, uma vez que a 

Artilharia de tubo possui um alcance muito aquém do que a Bia MF pode 

atingir. 

O Quadro 1 apresenta as características técnicas dos principais 

materiais de Artilharia do Exército Brasileiro (EB) que poderiam ser 

empregados nas missões que realizem fogos de contrabateria. 
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QUADRO 1 – Alcance dos principais materiais de Artilharia do EB 
  Fonte: DAMEPLAN 
 
 

A Bateria de Busca de Alvos (Bia BA), subordinada à Artilharia 

Divisionária, possui uma seção de radar dotada de uma turma de radar 

contrabateria que localiza as peças de artilharia pela determinação da origem 

ou término da trajetória de uma granada através de cálculos e gráficos 

baseados nas observações do radar (BRASIL, 1978, p. 3-7). 

 Existem radares de contrabateria que podem localizar posições de 

baterias inimigas a cerca de 50 km.   Com intuito de ilustrar tais materiais serão 

apresentados alguns radares de contrabateria que foram instalados sobre 

superfícies móveis, com mobilidade compatível com as viaturas que compõem 

a Bia MF. 

 A Figura 1 apresenta o SLC-2 Radar, que é um radar chinês de 

contrabateria de varredura eletrônica, projetado para localizar fogos inimigos 

imediatamente após o disparo. Possui a capacidade de detectar posições de 

artilharia de campanha a 35 km (Fire Control Radar Technology, 1995). 

Material de Artilharia 
Alcance Mínimo 

(km) 
Alcance Máximo 

(km) 
Alcance Útil 

(km) 

L118 105 AR LIGHT GUN 1,5 11,3 9,5 

M101 105 AR 1,5 11,3 9,5 

M108 105 AP 1,5 11,3 9,5 

M 109 155 AP 2,0 18 15,5 

M 114 155 AR 2,0 15 12,7 

Sistema Astros 10,1 (SS30) 90,2 (SS80) - 
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FIGURA 1 – Radar SLC-2 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/SLC-2_Radar 
 
 

 A figura 2 apresenta o Monitoramento de Artilharia Móvel em Campo 

de Batalha (MAMBA), radar de contrabateria usado pelas Forças Armadas 

Britânicas. Consiste em  um sistema de radar de localização de armas, capaz 

de localizar e classificar  posições de Artilharia a uma distância de 30 km. É 

reconhecido pela Organização do Tratado do Atlântico Norte (OTAN) como 

sendo preciso (CARD INDEX OF RADAR SETS, 2018). 

 

 
 
FIGURA 2 – Radar MAMBA 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Mobile_Artillery_Monitoring_Battlefield_Radar 
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 A Figura 3 apresenta o Radar de Localização de Armas Swathi (WLR) 

para localização de artilharia móvel desenvolvido pela Índia. Este radar de 

contrabateria é projetado para detectar e rastrear fogos de artilharia para 

determinar o ponto de origem dos fogos, possibilitando a neutralização das 

peças inimigas. Possui um alcance de 30km (Defence India, 2005). 

 

 

FIGURA 3 – Radar WLR 
Fonte: https://en.wikipedia.org/wiki/Swathi_Weapon_Locating_Radar 
  

 Todos os radares apresentados são radares de contrabateria 

instalados sobre plataformas móveis, tendo a capacidade de mobilidade 

compatível com as viaturas blindadas que compõem a Bateria de Mísseis e 

Foguetes. Dessa forma, instalando um radar de contrabateria na mesma 

viatura que sustenta o Sistema ASTROS, ele poderia ser introduzido na Bia 

MF, trabalhando diretamente em proveito dela - uma vez que o Sistema 

ASTROS é o material de Artilharia mais indicado para realizar fogos de 

contrabateria - com intuito de otimizar o desencadeamento destes fogos.  

  

3.1 QUESTIONÁRIO 

 

No intuito de atingir os objetivos do trabalho, com a aplicação do 

instrumento de coleta de dados, obteve-se opiniões relevantes ao se 

questionar a respeito da possibilidade de empregar o radar contrabateria em 

proveito da Bia MF a fim de embasar a proposta de emprego que visa 

incorporar um radar contrabateria na Bia MF. 
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A amostra da população ouvida no questionário foi composta de 

militares com experiência com o emprego do Sistema ASTROS, por possuírem 

o Curso de Operação do Sistema de Mísseis, e por estarem cursando a Escola 

de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) no ano de 2018 – que mesmo não 

tendo um conhecimento técnico do uso do material, possuem um conhecimento 

tático acerca do emprego do mesmo.  

Ainda que não exista Bia BA ativada no Exército Brasileiro e nenhum 

militar possua experiência no seu emprego, o conhecimento teórico desses 

militares na busca de alvos e no Sistema ASTROS foi o principal fator 

contribuinte para a pesquisa realizada, uma vez que as respostas e ideias 

obtidas foram a base para a proposta de emprego do ASTROS com o radar de 

contrabateria da Bia BA. 

O Gráfico 1 apresenta os resultados obtidos sobre o questionamento de 

qual material de Artilharia do EB seria mais indicado para realizar fogos de 

contrabateria. Segundo os Oficiais de Artilharia que estão cursando ou já 

cursaram a EsAO, ao analisar os principais materiais disponíveis para realizar, 

a Bia MF - dotada do Sistema ASTROS – se apresentou como o mais indicado 

para realizar tais fogos. Desta forma se justifica a atribuição da missão de 

contrabateria à Bia MF. 

 

 

GRÁFICO 1 – Opinião da amostra, em porcentagem, sobre o material de artilharia mais 
indicado para realizar fogos de contrabateria. 

Fonte: O autor 

 

5 
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1 
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O Gráfico 2 apresenta os resultados obtidos sobre o questionamento de 

como seria avaliada a possibilidade de estabelecimento de uma ligação direta 

entre o radar de contrabateria e a Bia MF. O resultado foi de que a grande 

maioria considera positiva tal ligação. Dessa forma, o processo de 

desencadeamento de missões de tiro de contrabateria seria otimizado, 

aumentando sobremaneira a neutralização da artilharia inimiga.  

 

GRÁFICO 2 – Opinião da amostra, em porcentagem, sobre a possibilidade de uma 
ligação direta entre o radar de contrabateria e a Bia LMF. 

Fonte: O autor 

 

 O Gráfico 3 apresenta os resultados obtidos sobre o questionamento de 

como seria avaliada a instalação do radar de contrabateria sobre uma 

plataforma móvel. O resultado apresentado não apresenta dúvidas da 

necessidade de mobilidade que o radar de contrabateria deve possuir. O 

Sistema ASTROS é um meio nobre de grande poder de fogo instalado sobre 

viaturas blindadas sobre rodas, sendo possuidor de grande mobilidade e 

capacidade de entrar e sair de posição rapidamente, tornando-se de vital 

importância o fato de que - caso o radar contrabateria trabalhe de fato em 

proveito da Bia MF - este precisa ter a mesma capacidade de mobilidade, vindo 

a tornar possível a manobra destes materiais.  

 

80,4 

19,6 

Positiva

Negativa
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GRÁFICO 3 – Opinião da amostra, em porcentagem, sobre a possibilidade de instalação 
do radar de contrabateria sobre uma plataforma móvel. 

Fonte: O autor 

 

 

 Durante uma operação, o apoio de Artilharia é fator preponderante para 

o cumprimento da missão, tanto para as ações de ataque - quando, pelo fogo, 

o comandante pode intervir na manobra - quanto em ações de defesa, em que 

deve se buscar ao máximo negar ao inimigo o uso de sua artilharia. 

Considerando o Sistema ASTROS não somente o mais indicado, mas o único 

capaz de realizar fogos de contrabateria devido ao alcance que ele pode 

atingir, foi questionado sobre a realização de um estágio centralizado para os 

operadores da Bia MF e dos radares de contrabateria, com intuito de aumentar 

a efetividade do emprego conjunto desses sistemas. O resultado deste 

questionamento pode ser observado no Gráfico 4. 
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GRÁFICO 4 – Opinião da amostra, em porcentagem, sobre a possibilidade de realização 
de um estágio centralizado para os integrantes da Bia LMF e os operadores do radar de 
contrabateria. 

Fonte: O autor 

 

A Bia MF, dotada do material ASTROS, é o principal e mais poderoso 

meio de apoio de fogo que a Divisão de Exército (DE) possui para poder intervir 

no combate.  Este meio nobre, dotado de foguetes que podem atingir 

distâncias aproximadas de 10 a 90 km deve ser utilizado para atingir alvos de 

alto valor estratégico, resultando em significativa vantagem para a manobra da 

Força Terrestre. 

Considerando  um combate convencional, em que o inimigo se valerá de 

sua artilharia para projetar seu poder frente à nossa manobra, é imprescindível 

que a Artilharia seja capaz de realizar fogos de contrabateria de forma rápida e 

precisa, visando neutralizar as armas de tiro indireto inimigas e buscando a 

superioridade de fogos no campo de batalha. 

É possível verificar que a Artilharia de tudo do Exército Brasileiro é 

capaz de atingir um alcance máximo de 18 km com o material M109 155 mm 

AP. Dessa forma, qualquer posição de artilharia inimiga que tenha 

possibilidade de lançar fogos sobre nossa manobra a uma distância superior a 

essa não poderá ser engajada pela Artilharia de tubo brasileira. 

Nesse contexto, aliado às suas características e possibilidades, o 

Sistema ASTROS se apresenta, não somente como a melhor, mas como a 

única possibilidade de realizar fogos de contrabateria que o Exército Brasileiro 

dispõe, tanto pela sua mobilidade e velocidade para realização do tiro, quanto 

pela sua precisão e alcance.  
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Dessa forma, a proposta de emprego do presente trabalho consiste no 

emprego conjunto do radar de contrabateria presente na Seção de Radar, com 

a Bia MF subordinada a DE, visando aumentar a efetividade do processo de 

desencadeamento de fogos de contrabateria, uma vez que este tipo de missão 

requer resposta rápida e oportuna, influenciando diretamente na manobra.  

Vale ressaltar que a presente proposta de emprego não objetiva tratar os fogos 

de contrabateria como única ou principal missão da Bia MF. 

Os radares de contrabateria, devido à sua especificidade, não podem 

ser utilizados para outras finalidades que não sejam localizar, a partir da 

trajetória das granadas, as posições das baterias que as lançaram. 

Considerando que, na maioria das vezes, a Bia MF é a única capaz de realizar 

fogos de contrabateria, e a necessidade destes fogos serem realizados com o 

máximo de rapidez, é imprescindível que  haja uma ligação direta entre a Bia 

MF e o radar de contrabateria e que este tenha uma alta mobilidade, por ser 

um alvo altamente compensador tendo em vista a sua capacidade de identificar 

as posições da artilharia inimiga.  

Assim, a ligação direta entre o radar de contrabateria e a Bia MF é de 

suma importância que os operadores destes dois subsistemas tenham a 

capacidade de interagir e trocar informações de forma eficiente e eficaz 

visando o melhor cumprimento das missões. Sendo assim, é coerente que se 

tenha um curso ou estágio onde os operadores do radar de contrabateria e os 

da Bia MF possam ter um nivelamento de conhecimento visando a otimização 

dos fogos de contrabateria.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início desse 

trabalho, conclui-se que a presente investigação atendeu ao pretendido, 

realizando uma proposta de emprego para a Bia BA, especificamente o radar 

de contrabateria presente na Seção Radar, e a Bia MF, dotada do Sistema 

ASTROS. 

A revisão de literatura possibilitou comparar as atividades da Bia BA e 

da Bia MF, principalmente no que tange as suas possibilidades e 

características a fim de nortear uma proposta de emprego coerente e 
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satisfatória. Dessa forma, o delineamento da pesquisa foi iniciado com a 

definição de termos e conceitos a fim de viabilizar a solução do problema 

exposto, sendo baseada em manuais e outros documentos relativos ao sistema 

ASTROS e da Bia BA, bem como questionário realizado entre militares com 

conhecimento técnico e tático no emprego do material do Sistema ASTROS. 

No que diz respeito ao emprego da Bia MF em missões de 

contrabateria, seu alcance a torna a única opção para neutralizar posições de 

artilharia que se encontrem localizadas à distancias maiores que a capacidade 

da Artilharia de tubo do Exército Brasileiro.  

Sobre as peculiaridades dos radares de contrabateria, é impositivo que 

estes tenham seu único emprego com finalidade de localizar posições de 

artilharia por meio de cálculos realizados a partir da trajetória das granadas 

captadas pelas antenas dos radares. 

Nesse sentido, o questionário tratou dos materiais de Artilharia 

disponíveis pelo Exército Brasileiro aptos a realizar fogos de contrabateria e 

das principais necessidades para que fosse satisfatório o emprego conjunto da 

Bia MF e o radar de contrabateria presente na Seção Radar da Bia BA. Os 

resultados obtidos foram alinhados de forma a embasar o emprego conjunto da 

Bia MF e dos radares de contrabateria objetivando a efetividade na realização 

dos fogos de contrabateria. 

A maioria dos militares que responderam o questionário concordaram 

que a Bia MF é o meio de apoio de fogo mais adequado a realizar os fogos de 

contrabateria. Da mesma forma, a maioria concorda que os radares de 

contrabateria devem ser empregados de forma conjunta com a Bia MF, visando 

tornar mais eficazes as missões em que sejam necessários fogos de 

contrabateria e em que esses radares tenham a maior mobilidade possível. 

Também foi verificada a importância de ser realizado um estágio ou curso que 

melhore a integração entre os radares de contrabateria e a Bia MF, visando o 

melhor emprego conjunto dos dois materiais. 

Considerando os aspectos apresentados, bem como a proposta de 

emprego conjunto do radar de contrabateria presente na Seção de Radar da 

Bia BA e a Bia MF, é imprescindível que exista uma constante busca pelo 

aperfeiçoamento da Artilharia no que tange à sua doutrina de emprego, 

principalmente para o emprego conjunto destes materiais.  
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Portanto a proposta de emprego consiste em que o radar de 

contrabateria presente na Seção Radar da Bia BA esteja subordinada 

operacionalmente a Bia MF, e que seja instalado sobre uma plataforma móvel, 

preferencialmente a mesma que sustenta o sistema ASTROS, para que a 

mobilidade seja compatível entre os dois materiais de modo que o radar possa 

trabalhar de forma direta em proveito a Bia MF.   

Conclui-se, portanto, que é necessário o contínuo estudo que 

aperfeiçoe a proposta de emprego apresentada, onde o radar de contrabateria 

possa trabalhar de forma direta a Bia MF, visando a constante melhora desta, 

de forma a garantir o emprego da Bia MF em missões de contrabateria, tendo 

seus alvos localizados pelo radar, garantindo que tais missões sejam 

realizadas de forma eficaz. 
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