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Marcelo Mizerani dos Santos1 
 

RESUMO 
O programa estratégico ASTROS 2020 visa dotar a Força Terrestre de meios 

capazes de prestar um apoio de fogo de longo alcance, com elevada precisão e 
letalidade. Para permitir que este sistema seja empregado na sua capacidade 
máxima, se faz necessária uma logística eficiente que esteja adequada às 
necessidades e peculiaridades do material. Assim, o presente trabalho teve como 
objetivo identificar as classes de suprimento, peculiares a esse sistema, que devem 
ser considerados para estruturar um módulo logístico para apoiar uma Bateria de 
Misseis e Forguetes (Bia MF) em reforço a uma DE. Analisando as características 
das viaturas que compõe uma Bia MF, o fluxo logístico da Força Terreste 
Componente na Zona de Combate e as classes de suprimentos previstas na 
doutrina logística em vigor, foi possível identificar que alguns suprimentos das 
classes III, V, VII e IX devem compor a estrutura do módulo em pauta. Já os 
suprimentos das demais classes devem ser fornecidos pelos meios já desdobrados 
na Base Logística Terrestre, Destacamento Logístico ou Base Logística de Brigada.  
Palavras-chave: Logística. Suprimento. Módulo. ASTROS. Bateria. Misseis. 
Foguetes. 
 
ABSTRACT 

The ASTROS 2020 Strategic Program aims to provide the Army with capable 
means of providing long-range fire support with high accuracy and lethality. To 
enable this system to be used at its maximum capacity it is necessary to have an 
efficient logistics adequate to the needs and peculiarities of the material. Thus, the 
present article had as objective to identify the classes of supply, peculiar to this 
system that must be considered to structure a logistic module to support a Missiles 
and Rockets Battery in reinforcement to an Army Division. By analyzing the 
characteristics of the vehicles that compose a missiles and rockets battery, the 
logistic flow of the Component Ground Force in the Combat Zone and the classes of 
supplies foreseen in the present logistic doctrine was possible to identify that some 
supplies of the classes III, V, VII, and IX should compose the structure of the module 
in question, the supplies of the other classes being supplied by the means already 
deployed in the Land Logistics Base, Logistic Detachment or Brigade Logistics Base. 
Keywords: Logistics. Supply. Module. ASTROS. Battery. Missiles. Rockets. 
 

 

 

 

                                                 
1 Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas Negras 
(AMAN) em 2008.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

A história do “Artillery Saturation Rocket System”2 (ASTROS) no Exército 

Brasileiro remonta à década de 1990, com a aquisição do material que mobiliou 

cinco baterias de lançadores múltiplos de foguetes (LMF), distribuídas pelo território 

nacional, empregadas em unidades de Artilharia de Campanha e de Artilharia de 

Costa, quais sejam: 1ª Bateria LMF, em Brasília – DF, 3ª Bateria LMF em Cruz Alta 

– RS; e 1ª Bateria do 10° Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, em Macaé – RJ, 

6° Grupo de Artilharia de Costa Motorizado, em Praia Grande – SP, e 8° Grupo de 

Artilharia de Costa Motorizado, em Niterói – RJ. 

Na primeira década do século XXI, o sistema ASTROS II foi centralizado no 

campo de instrução de Formosa, com a criação do então 6º Grupo de Lançadores 

Múltiplos de Foguetes, no intuito de desenvolver a instrução, o emprego tático, a 

doutrina e a logística desse material. Visando alcançar esses objetivos, desde o ano 

de 2005, o Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes e o 6ª Grupo de 

Mísseis e Foguetes (6º GMF) vêem trabalhando na produção de conhecimentos, 

seja durante os cursos e estágios do Centro de Instrução, seja durante os exercícios 

e operações realizados pelo 6º GMF.  

Fruto da consolidação de conhecimentos a respeito desse material, no decorrer 

de quase trinta anos de emprego no Exército, bem como a comprovação de que se 

trata de um armamento de alto desempenho e reconhecido mundialmente 

(BASTOS, p. 5), verificou-se a possibilidade de investimentos no sistema ASTROS, 

sendo elaborado o Programa Estratégico ASTROS 2020 por determinação do 

Comandante do Exército (ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO EXÉRCITO 

BRASILEIRO, 2018). 

Esse projeto visa atender uma das estratégias para atingir a capacidade de 

dissuasão extrarregional, que consiste em dotar a Força Terrestre (F Ter) de meios 

capazes de prestar um apoio de fogo de longo alcance, com elevada precisão e 

letalidade (ESCRITÓRIO DE PROJETOS DO EXÉRCITO BRASILEIRO, 2018). 

Como exemplo prático do andamento do projeto em tela, pode-se verificar a 

entrega de doze viaturas ASTROS modernizadas, pela empresa AVIBRAS, ao 6º 

                                                 
2
 Artillery Saturation Rocket System – Sistema de Foguetes de Artilharia para Saturação de Área. 
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GMF no final do mês de outubro do ano de 2017. Estas viaturas equiparão a 3ª 

Bateria do 6º GMF (MINISTÉRIO DA DEFESA, 2017). 

 

1.1 PROBLEMA 

 

Para alcançar seu objetivo, o Programa Estratégico ASTROS 2020 foi dividido 

nas seguintes etapas: criação e implantação de uma Unidade de Mísseis e Foguetes 

(16º GMF); modernização do 6º Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes, 

transformando-o em 6º Grupo de Mísseis e Foguetes; a criação de um Centro de 

Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes (CI Art Msl Fgt); um Centro de 

Logística de Mísseis e Foguetes (C Log Msl Fgt); uma Bateria de Busca de Alvos; e 

uma Base de Administração e Campo de Instrução de Formosa (CIF). Tudo isso 

reunido no Campo de Instrução de Formosa, em Formosa-GO (DEPARTAMENTO 

DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA 2016). 

No que diz respeito à modernização do material ASTROS, o projeto em tela 

prevê, ainda, o desenvolvimento de dois novos armamentos: o foguete guiado, 

utilizando-se a concepção do atual foguete SS 40, da família de foguetes do sistema 

ASTROS II, em uso pelo Exército Brasileiro, e o míssil tático de cruzeiro com 

alcance de 300 km (DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA, 2016). A 

soma desses novos artefatos às peculiaridades da munição convencional do sistema 

faz surgir questionamentos e lacunas a respeito da logística para manter um GMF 

ou uma Bateria de Mísseis e Foguetes (Bia MF) em operação. 

Nesse escopo, uma Bia MF em operação, dotada dessas capacidades e 

tecnologia, poderá atuar de forma descentralizada, enquadrada por um Comando de 

Artilharia (Cmdo Art) da Força Terrestre Componente (FTC) ou de uma Divisão de 

Exército (DE) (BRASIL, 2017, p. 3-3). 

Diante do exposto, surge o seguinte questionamento: quais as classes do 

grupo funcional Suprimento que visam atender exclusivamente ao sistema ASTROS 

2020 devem ser considerados para estruturar um módulo logístico para apoiar uma 

Bia MF em reforço a uma DE? 
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1.2 OBJETIVOS 

 

O presente estudo pretende identificar quais as classes de suprimento, 

peculiares ao Sistema Astros 2020, que devem ser consideradas para estruturar um 

módulo logístico para apoiar uma Bia MF em reforço a uma DE. 

A fim de viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados 

os seguintes objetivos específicos, de forma a encadear logicamente o raciocínio 

descritivo apresentado nesse trabalho: 

a. Identificar como ocorre o fluxo logístico da FTC na Zona de Combate (ZC). 

b. Identificar a composição de meios de uma Bia MF. 

c. Identificar as necessidades logísticas de suprimento peculiares ao sistema 

ASTROS 2020. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

 

Para permitir que o sistema ASTROS 2020 seja empregado na sua capacidade 

máxima, se faz necessária uma logística eficiente que esteja adequada às 

necessidades e peculiaridades do material. Com isso, o presente estudo pretende 

ampliar o lastro de conhecimento acerca da logística do sistema ASTROS 2020 em 

operações.  

Nesse escopo, a identificação das peculiaridades do grupo funcional 

Suprimento de uma Bia MF poderá contribuir com o desenvolvimento de uma 

doutrina logística adequada às necessidade dessa subunidade quando empregada 

de forma isolada. 

 

2.  METODOLOGIA 

 

Quanto à natureza, o presente estudo caracteriza-se por ser uma pesquisa do 

tipo aplicada, por ter como objetivo gerar conhecimentos para aplicação prática 

dirigida à identificação das classes do grupo funcional Suprimento, peculiares ao 

Sistema ASTROS 2020, que devem ser considerados por ocasião do 

desdobramento de um módulo logístico para apoiar uma Bia MF, valendo-se para tal 

do método indutivo como forma de possibilitar a tomada de decisões acerca do 
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alcance da pesquisa, das formas de explicação dos fatos e da validade de suas 

conclusões. 

Trata-se de um estudo bibliográfico de abordagem qualitativa que, para sua 

consecução, utilizará o método da leitura exploratória e seletiva do material de 

estudo, bem como sua cuidadosa revisão, contribuindo para o processo de síntese e 

análise dos resultados de vários estudos, de forma a constituir um corpo de literatura 

atualizado e compreensível. 

A seleção das fontes de pesquisa foi baseada em publicações de autores de 

reconhecida importância no meio acadêmico e em artigos veiculados em periódicos 

de instituições reconhecidamente renomadas no assunto. 

O desenvolvimento da pesquisa contemplou as fases de levantamento e 

seleção do conteúdo bibliográfico, coleta e análise dos dados, leitura analítica das 

fontes, apresentação da idéias e discussão dos resultados. 

  

2.1 COLETA DE DADOS 

 

Com o intuito de realizar o aprofundamento teórico a respeito do assunto, 

foram utilizados como meio de coleta de dados o questionário e a entrevista. 

 

2.1.1 Questionário 

 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais da arma de 

Artilharia e quadro de Material Bélico que serviram ou que ainda servem no 6º GMF, 

CI Art Msl Fgt ou C Log Msl Fgt e que desempenharam funções atinentes à 

instrução, manutenção ou operação do sistema em estudo. 

Dessa forma o questionário foi aplicado a um efetivo de 14 oficiais que 

atendessem aos requisitos previstos. 

 

2.1.2 Entrevista 

 

Foi realizada uma entrevista com o 1º Tenente Brunno Lobato Vilhena, do 

Quadro de Material Bélico, atual chefe da Divisão de Suprimento do C Log Msl Fgt. 

Tal instrumento teve por finalidade identificar como ocorre a obtenção dos 
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suprimentos classe III, V, VII e IX necessários para a manutenção e operação das 

viaturas do sistema ASTROS. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 VIATURAS ASTROS DE UMA BATERIA DE MÍSSEIS E FOGUETES. 

 

Para melhor entendimento do que será abordado nas próximas seções desse 

trabalho, é necessário conhecer a constituição de uma Bia MF. Esta subunidade 

possui quinze viaturas especializadas do sistema ASTROS, a seguir discriminadas: 

- uma VBPCC-MSR – Viatura Blindada de Posto de Comando e Controle - Média 

Sobre Rodas: possui a capacidade de comandar e coordenar todas as missões de 

tiro nível subunidade, sendo a viatura destinada ao Comandante de Bateria 

(SANTANA, 2015, p. 23). 

- uma VBUCF-MSR – Viatura Blindada Unidade de Controle de Fogo - Média 

Sobre Rodas: é responsável pelo cálculo dos elementos de tiro para as Viaturas 

Blindadas Lançadora Múltipla Universal (VBLMU) de forma mais precisa, além de 

ser capaz de realizar a ajustagem do tiro através do acompanhamento da trajetória 

de lançamento de foguetes (BRASIL, 2009a, slide 4). 

- uma VBMeteo-MSR – Viatura Blindada Posto Meteorológico - Média Sobre 

Rodas: possui a capacidade de gerar os boletins meteorológicos necessários para 

aumentar a precisão dos elementos de tiro calculados (BRASIL, 2009b, slide 4). 

- uma VBOfn-MSR – Viatura Blindada Oficina - Média Sobre Rodas: esta viatura 

é equipada com ferramental básico capaz de prestar apoio cerrado de manutenção 

mecânica e eletrônica a todas as viaturas componentes do sistema ASTROS 

(SANTANA, 2015, p. 28). 

- seis VBLMU-MSR – Viatura Blindada Lançadora Múltipla Universal - Média 

Sobre Rodas: esta viatura tem a capacidade de transportar quatro contêineres 

lançadores carregados com foguetes SS-30, SS-40, SS-60 ou SS-80, além do 

foguete guiado SS-40G e do míssil tático de cruzeiro AV-TM 300 (BRASIL, 2009c, 

slide 5). 

- três VBRemn-MSR – Viatura Blindada Remuniciadora - Média Sobre Rodas 

(uma para cada duas VBLMU): esta viatura foi projetada para operar em conjunto 

com a VBLMU, suprindo-a com contêineres lançadores de foguetes. O 
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carregamento da VBRemn, bem como o remuniciamento da VBLMU se dá por meio 

de um guindaste hidráulico. Esta viatura tem a capacidade de transportar oito 

contêineres lançadores (BRASIL, 2009d, slide 4). 

- duas VBUAS-MSR – Viatura Blindada Unidade de Apoio ao Solo - Média Sobre 

Rodas (uma por seção) – vocacionadas para o teste e preparação dos mísseis de 

cruzeiro AV-TM 300, além do apoio logístico em combustível de aviação necessário 

às suas turbinas. Dispõe de um tanque de combustível com capacidade de 2.500 

litros, suficiente para o abastecimento de uma rajada completa de mísseis de uma 

Bia MF (12 mísseis) (SILVEIRA E GRAVINA 2016, p. 29). 

 

3.2 FLUXO DO APOIO LOGÍSTICO À FTC 

 

Antes de se falar em módulo logístico para apoiar uma Bia MF, se faz 

necessário entender como funciona o apoio logístico à Força Terrestre Componente 

(FTC) na Zona de Combate (ZC). 

O conhecimento dos conceitos de Comando Logístico da Força Terrestre 

Componente (CLFTC), Base Logística Terrestre (BLT), Base Logística de Brigada 

(BLB) e de Destacamento Logístico (Dst Log) são essenciais para o entendimento 

do apoio logístico prestado à FTC. 

O CLFTC é responsável pelo planejamento e coordenação do apoio logístico 

aos elementos integrantes da FTC, conectando a logística tática com as logísticas 

operacional e estratégica. O seu braço operativo é constituído por um número 

variável de módulos das OM Log funcionais, que são desdobrados em bases 

logísticas (terrestres e de brigada) e/ou empregados na forma de destacamentos 

logísticos, e por outros meios necessários (BRASIL, 2015, p. 2). 

A BLT é a área na qual os Grupamentos Logísticos (Gpt Log) desdobram seus 

meios orgânicos e outros recursos específicos na ZC, necessários ao apoio logístico 

à FTC. A necessidade ou não de desdobrá-la será levantada durante a análise 

logística, levando em consideração os fatores da decisão. Ela possui organização 

variável, sendo estruturada pelos Gpt Log de acordo com as capacidades logísticas 

necessárias para o cumprimento da missão da FTC (BRASIL, 2015, p. 2). 

A BLB é a área onde são desdobrados os meios orgânicos dos Batalhões 

Logísticos (B Log) e outros recursos específicos necessários ao apoio a uma GU. 

Sua organização é modular e fundamentada em meios dotados de mobilidade tática, 
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de modo a possibilitar o apoio logístico às operações e assegurar certo grau de 

autonomia à força apoiada. (BRASIL, 2015, p. 3). 

O Dst Log é uma estrutura flexível, modular e adaptada às necessidades 

logísticas do elemento apoiado, podendo ser constituído a partir dos meios das OM 

Log funcionais do Gpt Log ou do B Log, a fim de proporcionar apoio logístico cerrado 

e contínuo aos elementos integrantes de uma força operacional. Ele é desdobrado 

temporariamente em posições mais avançadas na ZC, constituídos por elementos 

de comando e controle e um número variável de módulos logísticos adaptados à 

tarefa a cumprir (BRASIL, 2015, p. 3). 

De acordo com as definições acima apresentadas, observa-se que a BLT, a 

BLB e o Dst Log, que constituem o braço operativo do CLFTC, não possuem 

estrutura fixa.  Eles são compostos por um número variável de módulos logísticos 

adaptados à tarefa a cumprir e às necessidade logísticas dos elementos apoiados. 

Este fato corrobora com a possibilidade de criação de um módulo logístico para 

apoiar uma Bia MF em reforço a uma DE.   

Independente de sua composição, a FTC contará com a ativação do seu 

Comando Logístico, que coordenará a execução do apoio logístico às BLB e aos Dst 

Log, quando estes forem desdobrados. Após análise logística, a BLT poderá ser 

desdobrada visando realizar esse apoio de forma mais cerrada (BRASIL, 2015, p. 

13). 

Os módulos logísticos que constituirão a BLT ou o Dst Log serão provenientes 

em sua maioria do Grupamento Logístico, que possui a seguinte constituição: 

Companhia Comando, Batalhão de Manutenção, Batalhão de Suprimento, Batalhão 

de Recursos Humanos, Batalhão de Saúde e Batalhão de Transporte, (BRASIL, 

2015, p. 7). 

Cabe à BLT proporcionar o apoio à Base Divisionária (Ba Div) da DE, visto que 

esta não possui uma base logística. Sendo assim, a Ba Div da DE, onde se 

enquadra o Comando de Artilharia da Divisão, que por sua vez enquadra a Bia MF, 

receberá o apoio logístico das seguintes formas: diretamente da BLT; por meio de 

um Dst Log, com meios provenientes da BLT; ou por meio de uma BLB que seria 

reforçada com meios logísticos. Logo os suprimentos comuns à qualquer tipo de 

tropa serão fornecido à Bia MF por meio das estruturas existentes na BLT, Dst Log 
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ou BLB, já desdobradas pelo Grupamento Logístico (Gpt Log), conforme análise 

logística do CLFTC (BRASIL, 2015, p. 15) 

Finalizando essa seção, pôde-se verificar dois fatos importantes para esse 

trabalho. O primeiro é que a BLT, o Dst Log e a BLB estão aptos a receberem um 

módulo logístico para apoiar uma Bia MF, uma vez que suas estruturas são 

modulares, sendo compostas conforme a necessidade dos elementos apoiados. O 

segundo é que os suprimentos que não são específicos do sistema ASTROS 

poderão ser fornecidos à Bia MF pela estrutura da cadeia de suprimento já existente 

na BLT, no Dst Log ou na BLB. 

 

3.3 SUPRIMENTOS DO SISTEMA ASTROS 

 

Como visto na seção anterior, já existe uma estrutura desdobrada pelo CLFTC 

responsável pelo apoio logístico à FTC. Como forma de se evitar a criação de um 

Módulo Logístico3 que venha a prestar um apoio já realizado, ocasionando uma 

redundância de trabalho, foram analisadas as classes de suprimento previstas na 

doutrina, procurando identificar quais os suprimentos específicos do sistema 

ASTROS não poderão ser fornecidos pela estrutura existente na BLT, Dst Log e 

BLB.  

O C Log Msl Fgt é uma Organização Militar (OM) que tem como missão 

proporcionar apoio logístico nas funções Manutenção, Suprimento e Transporte, na 

área específica da logística do Sistema ASTROS, às unidades do Comando de 

Artilharia do Exército (BRASIL, 2015, p. 2). 

Visando evitar qualquer tipo de redundância na estrutura de apoio para os 

GMF, buscando eficácia no emprego dos recursos logísticos e a exata 

responsabilidade atribuída ao C Log Msl Fgt, Silveira e Gravina (2016, p. 38) 

sugeriram o entendimento das estruturas logísticas que prestarão o apoio ao GMF 

conforme a Tabela 1. 

 

 

 

                 

                                                 
3 Módulo Logístico: entenda-se esta expressão como sinônima da expressão “Módulo Logistico para apoiar uma 
Bia MF em apoio a uma DE”. 



9 
 

Tabela 1 – Estrutura da Cadeia de Suprimento, por classes 

Classe Descrição Estrutura da Cadeia de Suprimentos Obs 

I 
Subsistência, incluindo ração animal e 
água. 

Estrutura existente 1 

II 

Intendência, englobando fardamento, 
equipamento, móveis, utensílios, material 
de acampamento, material de expediente, 
material de escritório e publicações. Inclui 
vestuário específico para Defesa Química, 
Biológica, Radiológica e Nuclear 
(DQBRN). 

Estrutura existente 1 

III 
Combustíveis, óleos e lubrificantes 
(sólidos e a granel). 

Itens comuns – Estrutura Existente 
Itens específicos do sistema 
particularmente querozene de aviação 
– estrutura desdobrada a partir do C 
Log. 

1 e 2 

IV 
Construção, incluindo equipamentos e 
materiais de fortificação. 

Atividades do Grupo Funcional 
Engenharia 

1 

V 

Armamento e munição (inclusive 
DQBRN), incluindo foguetes, mísseis, 
explosivos, artifícios pirotécnicos e outros 
produtos relacionados 

Itens comuns – estrutura existente 
Itens específicos – estrutura 
desdobrada a partir do C Log. 

1 e 2 

VI Engenharia e cartografia 

 
Atividades do Grupo Funcional 
Engenharia 
 

1 

VII 

Tecnologia da informação, comunicações, 
eletrônica e informática, incluindo 
equipamentos de imageamento e de 
transmissão de dados e voz. 

Itens comuns, incluindo sistema rádio 
Harris – estrutura existente 
Itens específicos do sistema - 
estrutura desdobrada a partir do C 
Log. 

1 e 2 

VIII 
Saúde (humana e veterinária), inclusive 
sangue. 

Apoio de material de saúde, do Grupo 
Funcional Saúde 

1 

IX 
Motomecanização, aviação e naval. Inclui 
material para DQBRN. 

Itens comuns – estrutura existente 
Itens específicos do sistema - 
estrutura desdobrada a partir do C 
Log. 

1 e 2 

X 
Materiais não incluídos nas demais 
classes, itens para o bem estar do 
pessoal e artigos reembolsáveis. 

Estrutura existente 1 

Fonte: Silveira e Gravina (2016, p. 38) 

(1) O apoio será prestado a partir das estruturas previstas no Manual de Campanha Logística (EB20-

MC-10.204), Dst Log, BLB ou BLT, de acordo com o Plj Log do CLFTC, evitando a redundância na 

estrutura de apoio (item 2.6.2 do Manual). 

(2) objeto do presente trabalho, ao qual se pretende apresentar uma solução possível. Módulos de 

Suprimento Cl III, V, VII e IX do C Log adjudicados ao CLFTC a ao CLTO/CLAO, a serem 

desdobrados nas instalações planejadas por esses Comandos Logísticos: Dst Log, BLT, GT Log ou 

Ba Log Cj.  

A Tabela 2 apresenta o resultado obtido na aplicação dos questionários, ao 

analisar as classes de suprimento previstas na doutrina vigente e com base nos 

conhecimentos dos especialistas sobre o sistema ASTROS. 
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Tabela 2 – Classes de Suprimento que devem compor um módulo logístico para 
apoiar uma Bia MF 

 

 

Classe de Suprimento 

 

Amostra 

Valor 
Absoluto 

Valor 
Percentual 

Classe I 

Classes de suprimento que visam 
atender especificamente às 
necessidades do sistema 

ASTROS e que devem fazer 
parte de um módulo logístico 

para apoiar uma Bia MF. 

0 0% 

Classe II 0 0% 

Classe III 10 71,4% 

Classe IV 0 0% 

Classe V 12 85,7% 

Classe VI 0 0% 

Classe VII 12 85,7% 

Classe VIII 0 0% 

Classe IX 8 57,1% 

Fonte: o autor. 

Conforme o apresentado na Tabela 2, os especialistas do sistema ASTROS 

tem o entendimento majoritário de que os suprimentos das classes III, V e VII 

deverão ser fornecidos por um módulo logístico específico para uma Bia MF. Porém, 

existe uma divisão de opinião quanto à classe IX, onde 57,1% afirmam haver 

necessidade dela estar presente também. É evidente, ainda, que a maioria absoluta 

dos especialistas entende que não existe a necessidade de que os suprimentos das 

Classes I, II, IV, VI e VIII sejam fornecidos pelo Módulo Logístico. 

Pode-se verificar também, conforme Tabela 1, que Silveira e Gravina (2016, p. 

38 e 39) são de parecer que os suprimentos das classes III, V, VII e IX deverão ser 

fornecidos ao GMF por um módulo do C Log Msl Fgt adjudicado ao CLFTC e que os 

suprimentos das classes I, II, IV, VI e VIII serão fornecidos a partir das estruturas 

previstas no manual de campanha Logística, quais sejam, Dst Log, BLB ou BLT.  

Uma vez identificadas as classes de suprimento que devem compor o Módulo 

Logístico, segue a análise de cada uma delas. 

 

3.3.1 Classe III 

 

         Os suprimentos da classe III empregados pelo sistema ASTROS são os 
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combustíveis, especificamente diesel, querosene de aviação e gasolina; os óleos; e 

os lubrificantes. 

Quanto à responsabilidade pelo fornecimento desses itens vejam o 

entendimento de Silveira e Gravina (2016, p. 48) 

[...] entende-se que o C Log Msl Fgt, em termos de classe III, deverá 
prover o suprimento de querosene de aviação, combustível necessário ao 
funcionamento das turbinas dos mísseis do sistema ASTROS. 

O óleo diesel, combustível empregado nas viaturas do sistema, assim 
como a gasolina comum utilizada em eventuais viaturas de apoio serão 
fornecidos normalmente via cadeia de suprimento, de acordo com as 
estruturas e fluxos previstos na doutrina, não cabendo atribuições ao C Log 
Msl Fgt. 

Do exposto, cabe ao C Log Msl Fgt prover o suprimento de querosene de 

aviação ao GMF. Então, ao se descer o escalão de emprego para uma Bia MF, seria 

condizente dizer que caberá ao Módulo Logístico a responsabilidade de prover esse 

suprimento àquela subunidade.  

Decorrente dessa responsabilidade, esse módulo deverá possuir uma viatura 

cisterna de combustível compatível para o armazenamento de querosene de aviação 

necessário para suprir as duas VBUAS orgânicas da Bia MF. Como dito 

anteriormente, cada VBUAS transporta 2.500 litros deste combustível, capaz de 

abastecer uma rajada completa de mísseis tático de cruzeiro AV-TM 300 de uma Bia 

MF.   

Quanto aos óleos e lubrificantes, o sistema ASTROS demanda uma série de 

itens que não são utilizados pelas outras viaturas do Exército. Conforme entrevista 

realizada, esses suprimentos são adquiridos diretamente pelo C Log Msl Fgt.  

Como em tempo de paz o C Log Msl Fgt mantém o fluxo de aquisição, estoque 

e fornecimento desses materiais, é viável que na ZC a responsabilidade pelo 

estoque e fornecimento desses itens seja do Módulo Logístico, uma vez que esses 

materiais não fazem parte da cadeia de suprimento vigente no Exército. 

Então, quanto à classe III, o Módulo Logístico seria responsável pelo 

fornecimento dos óleos e lubrificantes específicos do sistema ASTROS e do 

querosene de aviação.  

 

3.3.2 Classe V 

 

 Apesar da munição do sistema, especificamente foguetes e mísseis, ser 

fornecida pelo canal logístico existente, adquirida pelo Comando de Operações 
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Logísticas (COLOG) e fornecido via Depósito de Suprimento (D Sup), o emprego de 

mão de obra e equipamento especializado para manipular, estocar e transportar este 

suprimento implica na necessidade de que o Módulo Logístico assuma esta 

responsabilidade. 

Para manipular e transportar os foguetes e o míssil tático é necessário a 

utilização da VBRemn ou viatura compatível que possua guindaste e equipamentos 

específicos para içar os contêineres de foguetes, bem como pessoal habilitado para 

operação dos equipamentos e manuseio das munições. 

Os contêineres lançadores são armazenados nos Depósitos Móveis de 

Munição (AV-DMMC). Este depósito foi projetado a partir de um contêiner marítimo 

padrão, de 20 pés, para servir como depósito de munições e explosivos, em 

substituição ao paiol convencional ou em campanha (FREITAS E PONTES, 2016, p. 

30). Tem a capacidade de armazenar até doze contêineres lançadores do sistema 

ASTROS e seu projeto garante facilidade de transporte a partir de viaturas porta-

contêiner ou similares. 

Para o armazenamento de uma rajada de uma Bia MF serão necessários dois 

DMMC. Sendo assim, a quantidade de DMMC existente no Módulo Logístico 

dependerá da sua dotação de munição e das características da operação. 

 

3.3.3 Classe VII 

 

As viaturas do sistema ASTROS utilizam os rádios da família Harris para 

estabelecimento das comunicações e transmissão de dados. Estes equipamentos 

são utilizados pelas diversas organizações militares do Exército e, portanto, as 

atividades de planejamento de demanda, obtenção, recebimento, armazenamento, 

distribuição e gerência dos suprimentos a eles relacionados são de responsabilidade 

do Departamento de Ciência e Tecnologia (DCT), por intermédio do Centro de 

Comunicações e Guerra Eletrônica do Exército (SILVEIRA E GRAVINA, 2016, p. 

49). Sendo assim, os suprimentos relacionados a esses rádios serão fornecidos via 

cadeia de suprimento doutrinariamente prevista. 

Por outro lado, conforme entrevista realizada, o C Log Msl Fgt é o responsável 

pela aquisição e gerenciamento dos suprimentos classe VII, excetuando os materiais 

anteriormente citados. Enquadram-se nessa classe os suprimentos eletrônicos e de 

informática embarcados nas diversas viaturas do sistema, tais como sistema GPS e 
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DGPS, computadores de tiro e sistema eletrônico das VBLMU, computador de tiro e 

radar da VBUCF, o sistema informatizado para levantamento de dados 

meteorológicos da VBMeteo, os equipamentos de teste e ativação dos mísseis 

existentes na VBUAS, os hardware e software do sistema, dentre outros. Portanto, é 

pertinente que estes suprimentos sejam fornecidos à Bia MF pelo seu módulo 

logístico.  

 

3.3.4 Classe IX 

 

Os suprimentos classe IX necessários para as viaturas que apóiam o sistema 

serão fornecidos via cadeia de suprimento doutrinariamente prevista. 

Quanto aos suprimentos destinados à manutenção das viaturas do sistema 

ASTROS, Silveira e Gravina (2016, p. 50) afirmam: 

“Com o advento do projeto ASTROS 2020, surgem como grande desafio 
logístico o fato de existirem três tipos diferentes de chassi equipando os 
modelos MK3M, MK5M e MK6. 

Outra vulnerabilidade para a manutenção de um fluxo de suprimento 
classe IX reside no fato de os chassi serem importados da Alemanha e da 
Republica Tcheca. 

Não obstante, cabe ressaltar que não existem, no Brasil, outros clientes 
dos chassis Trata além do Exército Brasileiro, dificultando a aquisição de 
itens de suprimento e a intercambialidade de peças com outros veículos de 
uso civil. A AVIBRÁS é a única representante da empresa tcheca no país, 
configurando-se como mais uma limitação ao fluxo logístico de suprimento 
classe IX. 

Sendo assim, torna-se necessário atribuir a responsabilidade de fornecimento 

do suprimento classe IX ao Módulo Logístico, pois tratam-se de materiais 

específicos do sistema ASTROS, de difícil aquisição e que não são fornecidos pela 

cadeia de suprimento.  

 

4. CONCLUSÃO 

 

As características técnicas e a tecnologia embarcada nas viaturas do sistema                      

ASTROS exigem equipamentos e pessoal especializados para manter o fluxo de 

suprimento, os quais estão centralizados somente no C Log Msl Fgt e no 6º GMF. 

Além disso, parte considerável do suprimento necessário à manutenção e 

operacionalização do sistema não tramita pela cadeia logística estabelecida em 

tempo de paz, ficando essa missão sob responsabilidade do C Log Msl Fgt. Sendo 

assim, a inexistência de equipamentos e pessoal habilitado nos Batalhões de 
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Suprimento subordinados aos Grupamentos Logísticos impede que estes, com seus 

meios próprios, consigam desdobrar um módulo para prover os suprimentos 

necessários à manutenção e operação das viaturas ASTROS. 

Do exposto e após analisar a estrutura de uma Bia MF, o funcionamento da 

logística da FTC e as necessidades específicas de suprimento para o sistema 

ASTROS, fica evidente que um módulo logístico específico para apoiar uma Bia MF, 

esteja ele desdobrado em uma BLT, Dst Log ou BLB, deverá ter a capacidade de 

prover os suprimentos das classes III, V, VII e IX, por ser nestas que se concentram 

os itens específico para operacionalizar o sistema. 

Nota-se que nesse trabalho foram abordados apenas os tipos de suprimento a 

serem fornecidos pelo Modulo Logístico. Sugere-se um estudo mais detalhado 

abordando a quantidade de suprimento, os equipamentos e o pessoal necessário 

para mobiliar o módulo em questão. Para isso são necessários exercícios no terreno 

de forma a verificar in loco as necessidade para cada classe de suprimento.  
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