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O SISTEMA ASTROS 2020 NA DEFESA DO LITORAL BRASILEIRO E AS 

AMEAÇAS NAVAIS NA AMÉRICA DO SUL – ESTUDO COMPARATIVO. 

Bernardo Pinho Pereira e Souza 

 
 
 

Resumo: Apresenta um estudo comparativo sobre as possibilidades e limitações do 

emprego do Sistema ASTROS 2020 na defesa do litoral, frente às ameaças navais 

na América do Sul. Este trabalho de conclusão de curso tem por finalidade verificar 

se o Sistema Astros 2020 inserido na Estratégia Nacional de Defesa, é um Sistema 

de defesa de litoral com alto poder de dissuasão para os países sul-americanos. 

Para tanto, este Trabalho de Conclusão de Curso foi desenvolvido de março 

fevereiro a agosto de 2015, por meio de uma pesquisa bibliográfica e documental, 

cujo material foi colhido nas bibliotecas da EsACosAAe, e na Internet. Assim, são 

apresentadas as ameaças navais e alguns conceitos relacionados a mesma; São 

analisadas as possibilidades e limitações, relevantes para o tema em questão, do 

Sistema ASTROS 2020; São levantados os meios de combate naval e suas 

características que podem ser considerados efetivas ameaças à Defesa do Litoral 

brasileiro; Estudo comparativo entre o  Sistema Astros 2020 frente às principais 

ameaças navais na América do Sul. Na conclusão, por meio de uma matriz, faz-se 

uma comparação entre o Sistema Astros 2020 e as ameaças navais mais relevantes 

presente no continente sul-americano.   

 

Palavras-chave: ASTROS 2020. Litoral. Dissuasão. 
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EL SISTEMA ASTROS 2020 EN LA DEFENSA DEL LITORAL Y  LAS AMENAZAS 
BRASILEÑAS EN  AMÉRICA DEL SUR - ESTUDIO COMPARATIVO. 
               
              Bernardo Pinho Pereira e Souza 
 
 

Resumen: Presenta un estudio comparativo de las posibilidades y  limitaciones del 

trabajo del sistema ASTROS 2020 en la defensa del litoral, frente a las amenazas 

navales en América del sur. Este trabajo de conclusión de curso tiene como finalidad 

verificar si el Sistema Astros 2020 inserto en la Estrategia Nacional de Defensa, es 

un sistema de defensa del litoral con alto poder de disuasión para los países de 

América del sur.  El trabajo fue desenvuelto desde marzo hasta agosto de 2015, por 

medio de búsquedas bibliográficas y de documentos, cuyo material fue recolectado 

de la biblioteca de EsACosAAe y de páginas de internet. A su vez, son presentadas 

las amenazas navales y algunos conceptos relacionados a la misma, como ser; los 

medios de combate naval y las características que pueden considerarse una 

amenaza a la defensa del litoral brasileño, un estudio comparativo entre el Sistema 

Astros 2020 frente a las principales amenazas navales de América del sur. Tal 

comparación será presentada mediante una matriz en la conclusión del estudio. 

 
 
 
Palabras clave: ASTROS 2020. Litoral. Disuasión  
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1. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, o poderio bélico naval dos Estados foi fundamental para a 

aquisição de riquezas e territórios, desde o início das grandes navegações no século 

XV até as grandes guerras mundiais no século XX. Um país que possuísse uma 

forte presença naval era considerado poderoso, ditando sobremaneira os combates 

dos séculos passados. A ação mais recente de operação naval de grande vulto foi a 

Operação Overlord em 1944, durante a Segunda Guerra Mundial, quando na data 

conhecida como Dia D, os aliados desembarcaram no litoral francês na região da 

Normandia e destruíram as poderosas baterias de costa alemãs, obtendo assim uma 

das mais importantes incursões desta Guerra, que culminaria mais a diante na 

vitória aliada. 

Desta forma, após o Dia D, levantaram-se alguns questionamentos sobre a 

doutrina e material empregados na defesa do litoral por parte da Alemanha, e 

observou-se que construções de fortificações maciças, resistentes à grandes 

calibres e equipadas com poderosos canhões não eram tão eficaz frente à ameaça 

naval. Durante a Operação Overlord as grandes fortificações alemãs sofreram 

ataques de canhões navais com alcances maiores que os seus e o desembarque de 

tropas anfíbias permitiu a tomada das posições fortificadas, causando inúmeras 

baixas ao exército alemão. 

Nas décadas posteriores e com o avanço dos vetores aéreos, a ameaça 

aérea se tornou um fator mais relevante para a defesa, o que fez com que a doutrina 

da defesa de litoral não sofressem mudanças significativas. Atualmente, com 

experiências advindas de combates, uma maior importância está sendo dada à 

defesa do litoral tendo como características essenciais a mobilidade e a potência de 

fogo, utilizando materiais auto-rebocados ou autopropulsados e calibres maiores, 

como por exemplo, 155 mm, que pode aliar um alcance elevado com um elevado 

dano ao alvo. 

O Brasil possui uma vasta extensão litorânea com inúmeras riquezas 

naturais, sendo um país bastante visado e cobiçado no cenário internacional. Esse 

imenso e rico espaço, batizado como “Amazônia Azul”, é parte integrante do 

patrimônio nacional. Desta forma, se fazem necessários o aperfeiçoamento e a 

adequabilidade dos meios de proteção do Litoral brasileiro (BRASIL, 2005). 
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Desde o término da Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, o Exército 

Brasileiro priorizou a defesa das fronteiras terrestres, o que refletiu na extinção das 

Organizações Militares de costa e litoral. Porém, o recente Projeto Estratégico 

ASTROS 2020, um dos componentes da Estratégia Nacional de Defesa (END), 

encontra-se atualmente em fase final de desenvolvimento (BRASIL, 2012). 

 Espera-se que o Sistema ASTROS 2020 possa contribuir para que o 

Brasil, como ator global no contexto das Nações, disponha de uma dissuasão a nível 

extra-regional para a defesa de seus interesses e de sua soberania. Assim, o 

presente estudo pretende fazer uma comparação do Sistema ASTROS 2020, 

presente na Estratégia Nacional de Defesa (END), com as ameaças navais 

presentes na América do Sul. 
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2. METODOLOGIA 

 

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

do tipo básica ou pura, tem por objetivo a produção de novos conhecimentos, úteis 

para o avanço da ciência, sem uma aplicação prática prevista inicialmente, 

envolvendo verdades e interesses universais, apenas com o objetivo de verificar se 

o Sistema ASTROS 2020 com suas características faz frente às ameaças navais no 

cenário de Costa e Litoral sul-americano. Valendo-se para tal do método indutivo 

como forma de viabilizar a tomada de decisões acerca do alcance da investigação, 

das regras de explicação dos fatos e da validade de suas generalizações. 

O trabalho possuirá teor bibliográfico e as ferramentas e materiais 

necessários serão buscados em livros, revistas, informativos, apostilas do Centro de 

Instrução de Artilharia de Foguetes, páginas confiáveis da Internet e principalmente 

nos Manuais C 6-16: Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes, EB60-ME-

23.003: Emprego da Artilharia na Defesa da Costa e do Litoral e IP 31-10: 

Operações Contra Desembarque Anfíbios. Para tanto, será realizada uma leitura 

exploratória e seletiva. 

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e 

seleção da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e 

fichamento das fontes, argumentação e discussão dos resultados. 

No desenvolvimento serão abordadas as seguintes seções secundárias: 

- 4 IMPORTÂNCIA DA DEFESA DO LITORAL PARA A MANUTENÇÃO DA 

SOBERANIA NACIONAL – Pretende relatar a importância da defesa do litoral e da 

costa brasileira para a manutenção da soberania nacional. 

- 5 AMEAÇA NAVAL – Pretende expor e caracterizar os principais tipos de 

ameaças navais presentes no cenário naval sul-americano , bem como sua 

principais possibilidades e limitações. 

- 6 SISTEMA ASTROS 2020 E SUAS MELHORIAS – Pretende verificar as 

modernizações advindas do SISTEMA ASTROS 2020, explicitando também suas 

principais possibilidades e limitações. 

- 7 O SISTEMA ASTROS 2020 FRENTE ÀS PRINCIPAIS AMEAÇAS 

NAVAIS NA AMÉRICA DO SUL – Pretende avaliar através de comparações entre o 

Sistema ASTROS 2020 e as ameaças navais presentes na América do Sul, se o 

Sistema ASTROS2020 faz frente a essas ameaças. 
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3. CONCEPÇÃO GERAL DO SISTEMA ASTROS 2020 

 

Segundo o site defesanet : 

“O SISTEMA ASTROS(Artillery Saturation Rocket System) foi criado pela 
empresa 100% brasileira, AVIBRAS Aeroespacial S/A, na década de 80 à pedido do 
Iraque para atuar na Guerra Irã-Iraque. Atualmente essa empresa continua se 
destacando internacionalmente através de suas modernizações deste Sistema. 

O Exército Brasileiro adquiriu as primeiras unidades do sistema no início dos 
anos 90 em Brasília, vindo a constituir outras OM ao longo desta década, em Niterói, 
Macaé, Cruz Alta e Praia Grande. Com o tempo, verificou-se a necessidade de 
unificação de todo o material ASTROS II em uma única unidade, sendo criado o 6º 
Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes e Campo de Instrução de Formosa (6º 
GLMF/CIF), em 2004.” 

 

O Sistema ASTROS, é composto de diversos subsistemas que de forma 

coordenada permitem a correta realização do tiro, sendo estes listados a seguir: 

Linha de Fogo e Munições, Topografia, Direção e Controle de Tiro, Busca de Alvos, 

Observação, Meteorologia, Comunicações e Logística. Tais subsistemas, resultado 

de um projeto da década de 80, vêm se tornando obsoletos e caso não sofram 

atualizações ou mesmo substituições tornarão o sistema indisponível. Desta forma, 

um processo de modernização de todo o sistema é de importância capital para se 

manter o mais alto grau de operacionalidade na utilização do material. 

Ainda segundo o site defesanet: 

“Para tanto, a presidente Dilma Rousseff autorizou, no final de janeiro de 
2011, um crédito de R$ 45 milhões, objetivando dar início ao programa de aquisição 
do sistema Astros 2020. Na composição do projeto estratégico, o Exército pretende 
implantar uma infraestrutura operacional formada por duas unidades de mísseis e 
foguetes, um centro de instrução de Artilharia, logística, bateria de busca de alvos, 
depósitos de munições e base de administração. 
  Tudo assentado no Campo de Instrução de Formosa, em Goiás, para as 
operações com mísseis e foguetes. O 6º Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes 
(GLMF), unidade de primeira linha do Exército naquele estado, será transformado em 
6º Grupo de Mísseis e Foguetes. 
   Dois armamentos serão desenvolvidos: um foguete guiado, com base na 
concepção do SS-40, o  do ASTROS, e um míssil tático de cruzeiro com alcance de 
300 quilômetros. Nessa configuração, o projeto atende aos reclamos de muitos 
clientes atuais e potenciais. Torna-se um competidor do sistema americano 
MLRS/ATACMS.” 
  

Sabe-se que com o novo conceito, o projeto Astros 2020 poderá disparar 

foguetes e mísseis táticos de cruzeiro a partir da plataforma de um novo veículo 

lançador múltiplo, versão MK-6. A estrutura funcionará integrada à preparação do 

tiro, recebimento e análise da missão, comando e controle, trajetória de voo e 

controle de danos. A AVIBRAS está desenvolvendo de forma integrada com as 



16 

 

necessidades propostas pelo Exército, o  míssil tático de cruzeiro de 300 quilômetros 

de alcance, o AV-TM300, o foguete guiado, com ogiva para transportar e lançar 

dezenas de granadas sobre o alvo, e as novas viaturas lançadoras, remuniciadoras, 

de comando e controle, de meteorologia e de apoio ao solo.” 
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4. IMPORTÂNCIA DA DEFESA DO LITORAL BRASILEIRO E SUA EVOLUÇÃO 

 

4.1. BREVE HISTÓRICO DO SURGIMENTO DA MARINHA E SUA IMPORTÂNCIA 

 

 Segundo o site infoescola, a origem da defesa do litoral no Brasil se dá a 

partir do ano de 1500 em que, como considerado por historiadores, navegadores 

portugueses a procura do caminho marítimo para as Índias, descobriram uma terra 

aparentemente muito rica, o que levou a passar essas informações para Portugal. 

 Como relatado pelo escrivão da frota, de fato a terra era muito farta, atraindo 

assim a cobiça de outros países, que vieram para o Brasil com interesses nas 

riquezas aqui presentes, tendo como primeiros invasores os franceses e 

holandeses. 

 Para combater os invasores estrangeiros diante das diversas lutas no Brasil 

império, viu-se a necessidade de criar uma Marinha, e, fornecer a ela a capacidade 

de usar o mar em benefício de suas ações navais. Na Guerra do Paraguai, maior 

conflito que o Brasil se viu envolvido, apesar de não ter como palco o mar, pode-se 

perceber a importância de controle das vias fluviais, fator essencial para a vitória do 

Brasil. 

 Se tratando de conflito mundial, foi através de um ataque submarino ao navio 

brasileiro Baependi que fez com que o Brasil entrasse na Segunda Guerra Mundial 

passando da situação de neutro até o momento para se tornar integrante dos países 

aliados. Assim sendo, observa-se a importância da defesa do litoral com meios que 

impeçam que ações como estas ocorram novamente o que só é possível através de 

radares precisos, sistemas avançados de tecnologia, marinha bem estruturada, 

materiais como o Sistema Astros e através da dissuasão dos mesmos. Por meio da 

dissuasão, situações como a que ocorreu na Segunda Guerra Mundial seria evitada. 

Rui Barbosa, no seu artigo “A lição das Esquadras”, escrito em 1898, se 

referiu ao mar como sendo:  “ o mar é o grande avisador. Pô-lo Deus a bramir junto 

as nosso sono, para nos pregar que não durmamos”. 

 Mas, infelizmente, nos três conflitos citados acima, a Marinha não conseguiu 

identificar com antecedência os ataques aos navios brasileiros, pois não foi escutou 

o bramir do mar a que Rui  Barbosa se referiu. Isso exigiu um sacrifício muito maior 

da sociedade brasileira, tendo baixas de brasileiros embarcados nestes navios. 
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 Após esse breve histórico de surgimento da Marinha e de sua importância na 

defesa do litoral, observamos que não é suficiente ter uma defesa adequada se não 

é conhecida nossa fronteira e como surgiu tanto a delimitação fronteiriça a que 

estamos inseridos na atualidade, para isso vejamos como surgiu a delimitação atual 

da fronteira terrestre bem como da fronteira marítima. 

 

4.2. DELIMITAÇÃO DA FRONTEIRAS TERRESTRES 

 

 Antes mesmo do descobrimento do Brasil, talvez até porque já se suspeitava 

a existência de novas terras, havia sido estabelecida a “Linha de Tordesilhas”, que, 

de certa forma, constituiu-se na primeira definição das fronteiras terrestres do que, 

mais tarde, viria a ser o Brasil. 

 Posteriormente, os bandeirantes, nas suas marchas desbravadoras para ao 

oeste, ultrapassaram a referida linha, e com o passar do tempo, brasileiros ilustres 

como o Barão do Rio Branco, foram conseguindo definir nossas fronteiras terrestres, 

hoje perfeitamente delimitadas. 

 

 4.3. DELIMITAÇÃO DA FRONTEIRA MARINHA 

Nessa parte do trabalho buscar-se-á, como arcabouço conceitual-

metodológico, principalmente (mas não exclusivamente), o Direito Internacional 

Público e os tratados firmados pelo Brasil junto aos Organismos Internacionais, 

pessoas jurídicas de direito público externo, assim reconhecidos consoante art. 42, 

do Código Civil nacional. 

Além dos tratados e convenções a seguir, a própria Constituição Cidadã 

prevê, em seu art. 20, a preocupação no tocante a essa faixa de mar: 

"São bens da União: V – os recursos naturais da plataforma continental e da zona 
econômica exclusiva. VI – o mar territorial. (...) §1º É assegurada, nos termos da 
lei, aos Estados, (...) participação no resultado da exploração de petróleo ou gás 
natural, de recursos hídricos para fins de geração de energia elétrica e de outros 
recursos minerais no respectivo território, plataforma continental, mar territorial ou 
zona econômica exclusiva, ou compensação financeira por essa exploração".  
(Art. 20, inc. V e VI e §1, CRFB/1988) (grifo do autor) 

 
Mas foi a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar (CNUDM), 

assinada no dia 10 de dezembro de 1982, em Montego Bay (Jamaica), e em vigor, 

internacionalmente, desde 16 de novembro de 1994, que trouxe o grande 

embasamento político-jurídico, estabelecendo a "fronteira marítima" dos Estados 
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costeiros. 

Apesar de assinada apenas em 1982, o início da formulação da Convenção 

das Nações Unidas sobre o Direito do Mar deu-se a partir de 1958, em Genebra, na 

Suíça. Todavia, esta primeira tentativa malogrou, tendo sido necessária mais duas 

reuniões para, enfim, ser concluída a Convenção. 

Na introdução da CNUDM, mais precisamente em seu preâmbulo, já se 

detecta os principais objetivos e fomentadores de sua existência. Abaixo seguem 

alguns trechos: 

"Animados do desejo de solucionar, num espírito de compreensão e cooperação 
mútuas, todas as questões relativas ao direito do mar (...). Reconhecendo a 
conveniência de estabelecer por meio desta Convenção, com a devida consideração 
pela soberania de todos os Estados, uma                  ordem jurídica para os mares e 
oceanos (...) e promova os usos pacíficos (...), a utilização eqüitativa e eficiente de 
seus recursos, a conservação dos recursos vivos e o estudo, a proteção e a 
preservação do meio marinho (...).". 

            (CNUDM, 1982, Preâmbulo) 

  
Antes mesmo da assinatura da CNUDM, segundo RANGEL (2005), as 

nações já estabeleciam como princípio consagrado, por meio da Resolução nº 2.749 

(XXV), de 17 de dezembro de 1970, da Assembléia Geral das Nações Unidas, o 

seguinte: 

"(...) os fundos marinhos e oceânicos e o seu subsolo para além dos limites 

de jurisdição nacional, bem como os respectivos recursos são patrimônio comum da 

humanidade e que a exploração e o aproveitamento dos mesmos serão feitos em 

benefício da humanidade em geral, independentemente da situação geográfica dos 

Estados". 

 (Res. n. 2.749, 1970, ONU, apud Vicente Marotta Rangel, 2005, p. 249-)  

 

No Brasil, a CNUDM foi aprovada pelo Congresso Nacional ainda em 1987, 

tendo sido ratificada a 22 de dezembro de 1988 e promulgada pelo Decreto n. 1.530, 

de 22 de junho de 1995. Todavia, segundo Francisco Rezek, a Lei n. 8.617/93 já 

havia causado algumas alterações: a redução da extensão do Mar Territorial (de 

200 para as 12 milhas marítimas) e a adoção do conceito de Zona Econômica 

Exclusiva (ZEE), correspondente as 188 milhas adjacentes ao Mar Territorial. 

Na verdade, os conceitos utilizados pela Convenção não trouxeram, 

expressamente, o termo fronteira, mas sim algumas definições que amalgamaram a 

extensão da soberania e a possibilidade de exploração econômica de um país no 

mar – seus limites. 
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4.3.1 Mar Territorial 

 

O primeiro e importantíssimo conceito trata do Mar Territorial. Segundo J. F. 

Rezek (2005, p. 307) Mar Territorial "é a extensão da soberania do Estado costeiro 

além de seu território e de suas águas interiores". Para este autor, dentro desse 

conceito estão abrangidos o leito do mar, o respectivo subsolo e, ainda, o espaço 

aéreo sobrejacente. Rezek construiu essa definição a partir dos arts. 2º e 3º, ambos 

da CNUDM. 

Essa ideia de soberania do Estado costeiro está intrinsecamente ligada ao 

imperativo de defesa do território. Para se ter uma noção acerca de sua importância, 

ao romper do século XVIII adotava-se três milhas náuticas marítimas como Mar 

Territorial. Isso se justificava pelo alcance máximo da artilharia costeira à época. 

No século XX, e por volta da II Guerra Mundial (II GM), alguns Estados 

estenderam – sempre mediantes atos unilaterais – a largura dessa área (4, 6, 9 e 

mesmo 12 milhas náuticas marítimas). 

A partir de 1952, diversos países da América Latina – a começar pelo Chile, 

Equador e Peru – decidiram estender esse limite até as duzentas milhas, 

correspondendo a 370 quilômetros, aproximadamente. Justificaram, tais países, 

essa medida, tendo em vista as necessidades de ordem econômica. Nesse caso é 

fácil perceber o grande motivo: os três países têm como parte substancial de suas 

economias a pesca industrial em águas salgadas, sobretudo pelo aproveitamento da 

qualidade e da quantidade do pescado, como consequência da corrente marítima 

fria de Humboldt (ou do Peru) e da existência de uma área de ressurgência. 

Os Estados Unidos não ficaram para trás: também logo após a II GM 

reivindicaram o limite de 200 milhas para o mar territorial, "tendo em vista a 

necessidade de proteger o seu território contra armas de longo alcance" (MATTOS, 

1990, p. 70). 

O Brasil adotara o critério das 200 milhas náuticas, por lei, apenas em março 

de 1970, tendo sido o 9º país da região a adotar esta medida. Mas essa extensão e 

delimitação não ocorreram apenas na América Latina: na Guiné, fixou-se 80 milhas; 

na Islândia, 50 (o que, inclusive, lhe custara um litígio com a Grã-Bretanha). 

Portanto, tem-se como Mar Territorial a faixa adjacente ao litoral de 12 

milhas náuticas, a contar da linha de base do território. Por sua vez, linha de base é 

a linha litorânea de maré mais baixa (baixamar). 
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A doutrina, baseada na CNUDM, alerta que essa soberania não é absoluta 

como a do território, pois está submetida a alguns senões. Como por exemplo, há o 

direito de passagem inocente, reconhecido em favor dos navios – mercantes ou de 

guerra – de qualquer Estado. 

Mas lembra também os doutrinadores que essa relativização – a passagem 

inocente – deve ser rápida e contínua, vez que há proibição de realização de 

manobras militares, atos de propaganda, pesquisas e buscas de informações, 

atividade de pesca, levantamentos hidrográficos etc. 

 

4.3.2 Zona Contígua 

 

O segundo conceito criado pela CNUDM foi o de Zona Contígua, que é uma 

área reservada às medidas de fiscalização, no que concernir à alfândega, à 

imigração, à saúde e, ainda, à disciplina regulamentar dos portos e do trânsito pelas 

águas territoriais. Essa Zona não poderá ir além das 24 milhas marítimas, contadas 

da mesma linha de base do Mar Territorial. Isso é o que consta do art. 33 da 

CNUDM. 

É, portanto, na Zona Contígua que o Estado costeiro exerce ações de 

natureza preventiva, visando impedir a ocorrência de delitos ou de outras 

anormalidades no território nacional. É o caso, verbi gratia, das inspeções sanitárias 

em navios, para fins de conferência da qualidade dos gêneros transportados, ou das 

barreiras fitossanitárias criadas, eventualmente, com a finalidade de impedir alguma 

epidemia no território (nos últimos anos destacam-se a da gripe aviária e, mais 

recentemente, a da gripe suína). 

Nessa faixa de 12 milhas náuticas, após o Mar Territorial, é que o País 

costeiro também inibe a entrada de imigrantes ilegais (de forma clandestina) no seu 

território, ou, ainda, evita que seres humanos sejam transportados de forma 

degradante, remontando-se, de certo modo, ao período do tráfico negreiro. Também 

nos últimos anos, inúmeros foram os casos de imigrantes clandestinos (a maioria 

africanos) terem adentrado o território brasileiro, utilizando-se como porta de acesso 

o mar, mesmo com a fiscalização e o controle já existente. 

Dentro desse aspecto, convém trazer à tona a recente edição da Lei 

Complementar (LC) Nr 136, de 25 de agosto de 2010, que fez alterações 

importantes na LC 97, a qual dispõe sobre as normas gerais para a organização, o 
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preparo e o emprego das Forças Armadas. Com base nessas alterações, a Marinha 

do Brasil (MB) recebera uma série de atribuições subsidiárias para a fiscalização e o 

maior controle sobre essa porção territorial: tratou-se da extensão do poder de 

polícia - preventivo ou repressivo - a esta Força Armada. 

Seguiu tais alterações o já proposto e modificado pela LC Nr 117/2004, a 

qual atribuía apenas ao Exército o poder de polícia na faixa de fronteira terrestre do 

País [01], de forma integrada ou não. Agora, com o advento dessa nova LC, as Três 

Forças estão legitimadas a atuarem com esse poder na faixa fronteiriça [02]. 

 

4.3.3 Zona Econômica Exclusiva 

 

O terceiro conceito, agora muito mais ligado à exploração econômica, vem 

ser o de ZEE (Zona Econômica Exclusiva). Segundo Rezek (2005, p. 303-) é "uma 

faixa adjacente ao Mar Territorial e cuja largura máxima é de 188 milhas náuticas 

contadas a partir do limite exterior daquele, com o que perfazem 200 milhas, a partir 

da linha de base". 

O art. 56, da CNUDM, expõe os direitos concernentes ao Estado costeiro 

sobre essa faixa de água. Inclui-se a soberania, no que diz respeito à exploração e 

ao aproveitamento, a conservação e a gestão dos recursos naturais, vivos ou não 

vivos, das águas sobrejacentes ao leito do mar e seu subsolo. Também autoriza a 

investigação científica marinha e a produção de energia, a partir da água, das 

correntes e dos ventos, e atribui como um dever a proteção e a preservação do meio 

marinho. 

Apenas levando-se em conta essa Zona com fins de exploração econômica 

e pesquisa científica, soma-se para o Poder Nacional brasileiro uma área de cerca 

de 3.500.000Km2 (ver Figuras 1 e 2). 

 

4.3.4  Da Plataforma Continental e Plataforma Continental Estendida e sua 

importância para o Desenvolvimento Nacional 

 

Após definir Mar Territorial, Zona Contígua e Zona Econômica Exclusiva 

(Figura 1), a Convenção das Nações Unidas sobre o Direito do Mar estabeleceu o 

conceito de Plataforma Continental, cujo teor é de suma importância para o Brasil, 

sobretudo nos dias atuais. 
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Figura 1: corte transversal e vista do Mar Territorial, ZEE e Plataforma Continental, com a respectiva 
dimensão. 

Fonte: Marinha do Brasil. 
 

Ressalva-se que, a partir deste conceito, é que a Petrobras e, por 

conseguinte, o Estado brasileiro, vem conseguindo, legitimamente, realizar a 

exploração das reservas de hidrocarbonetos de parte da denominada camada do 

"pré-sal". 

A Plataforma Continental, consoante o art. 76, da CNUDM, em seus §§ 4º e 

6º, significa, geograficamente, a parte do leito do mar adjacente à costa que não 

exceder a 200 metros de profundidade e que, a uma boa distância do litoral, cede 

lugar às inclinações abruptas que conduzem aos fundos marinhos. 

Observa a Convenção de Montego Bay (1982) que o limite exterior da 

plataforma continental coincidirá com o limite da ZEE (200 milhas náuticas, a partir 

da linha de base do litoral), a menos que o bordo exterior da margem continental – 

isto é, o limiar da área dos fundos marinhos – esteja ainda mais distante: neste caso, 

o bordo será o limite da plataforma, desde que não ultrapasse a extensão total de 

350 milhas náuticas. 

Por conseguinte, tem-se, então, que a Plataforma Continental poderá se 

estender além das 200 milhas da ZEE, nos locais em que ela não atingir os 200 

metros de profundidade, criando-se, assim, a definição de Plataforma Continental 

Estendida. 
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Figura 2 – Proposta brasileira junto à ONU 
Fonte: http://www.mar.mil.br/menu_v/ccsm/imprensa/am_azul_mb.htm 

 

A fim de atribuir o direito à exploração nessa Plataforma Estendida (além da 

ZEE), a CNUDM exigiu, como requisito, a instauração de uma comissão: a 

Comissão de Limites da Plataforma Continental, na qual os países interessados 

deveriam depositar os mapas e as informações pertinentes para dar a devida 

publicidade do pleito. Tudo isso ocorreria junto à Secretaria-Geral das Nações 

Unidas. 

O Brasil, para atingir esta finalidade, ainda em 1986, efetivou o LEPLAC 

(Levantamento da Plataforma Continental), que se estendeu até 1996, com a 

confecção de mapas que traçaram as linhas determinantes do limite exterior da 

Plataforma Continental do território brasileiro. 

Destacaram-se duas grandes porções: o cone que se prolonga a partir da Foz 

do Rio Amazonas e o trecho do Espírito Santo ao Uruguai (Figura 3). 

No período de 30 de agosto a 17 de setembro de 2004, na sede da ONU, em 

Nova Iorque, ocorrera a defesa da tese brasileira, representada por integrantes da 

Marinha do Brasil, da Petrobrás e da comunidade científica com vocação para a 

área de Oceanografia. A esse grupo foi atribuída a denominação de "Bandeirantes 

das Longitudes Salgadas" (SERAFIM, 2006) em referência ao alargamento das 

fronteiras brasileiras só que, desta vez, não da terrestre (como fora a partir de 1700), 

mas sim da marítima. 
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Figura 3 – ZEE e Plataforma Continental Estendida 

Fonte: http://www.mar.mil.br/menu_v/ccsm/imprensa/am_azul_mb.htm (adaptado) 

 

É a essa área, compreendendo cerca de 4.500 milhões de quilômetros 

quadrados, ou seja, mais da metade do território terrestre do Brasil, que os 

especialistas atribuem a expressão "Amazônia Azul". 

Além das explorações de hidrocarbonetos (petróleo e gás natural) pode ser 

citada como importância dessa área o seguinte: mais de 90% do comércio exterior 

do País é feito por transporte marítimo; a pesca; minerais, como o cobalto, a platina, 

o manganês e o sulfeto; a biogenética e a farmacologia; possibilidade de água 

potável; 80% da população brasileira vive a menos de 200Km do litoral [03]. 
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5 AMEAÇAS NAVAIS 

 

Neste capítulo, veremos as principais ameaças navais contidas no 

continente sul-americano, e como forma de melhor visualização, essas ameaças 

serão divididas dando ênfase às suas belonaves que podem interferir na defesa do 

litoral. 

 A guerra naval consiste, segundo o manual EB60-ME-23.003 – 2014, 

EMPREGO DA ARTILHARIA NA DEFESA DO LITORAL, no emprego de navios de 

superfície, submarinos, aeronaves, meios anfíbios e, inclusive, de força terrestre, 

com a finalidade de executar as seguintes tarefas básicas: controlar áreas 

marítimas; negar o uso do mar ao inimigo; projetar poder sobre terra; e contribuir 

para dissuasão estratégica.  

a) Controlar Áreas Marítimas  

Significa um certo grau de garantia de utilização ou de dificuldade de 

utilização pelo inimigo de áreas marítimas restritas, estacionárias ou móveis, 

normalmente exercido por tempo limitado, é obtido pela destruição ou neutralização 

das forças inimigas que possam constituir ameaça.  

b) Negar o Uso do Mar  

Consiste em dificultar ao inimigo o estabelecimento do controle de área 

marítima ou a exploração de tal controle para fins militares e/ou econômicos. É uma 

tarefa desempenhada normalmente por um poder naval que não tem condições de 

estabelecer ele próprio o controle.  

c) Projetar Poder sobre Terra  

Inclui variadas atividades, tais como: bombardeio naval, bombardeio 

aeronaval e operações anfíbias. Essa tarefa incluí também o ataque com mísseis 

estratégicos lançados de submarinos.  

d) Contribuir para Dissuasão Estratégica  

A capacidade operacional e os meios de combate naval, desde materiais até 

o nível de adestramento da tropa, contribuem para a dissuasão que consiste na 

possibilidade de fazer o inimigo desistir ou mudar o seu planejamento em função do 

poder de combate demonstrado. 

Logo, podemos analisar a importância de conhecer as ameaças que podem 

controlar áreas marítimas em nosso litoral, negar o uso do mar, projetar poder sobre 
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a terra e contribuir para a dissuasão estratégica dos países sul-americanos. Dentre 

estas tarefas básicas pode-se dizer que a que mais vai oferecer risco para a defesa 

do litoral será a projeção de poder sobre a terra, podendo ser executada tanto 

através de desembarques anfíbios como através de apoio de fogo naval. Quanto ao 

desembarque anfíbio se tem a necessidade de ter juntamente com os carros 

anfíbios o uso de belonaves de escolta como as fragatas ou até mesmo uso de 

corvetas, submarinos, ou aeródromos, sendo todos fatores de segurança à 

realização do desembarque anfíbio. 

 

5.1 FRAGATAS 

 

No século XVIII, eram designadas fragatas, navios de guerra com três 

mastros de velas redondas com armamento ligeiro, usados em missões de escolta e 

de reconhecimento. As fragatas dispunham de uma única bateria coberta de 

canhões, em comparação com as duas ou mais baterias cobertas das naus. Na 

segunda metade do século XIX, algumas marinhas desenvolveram fragatas 

couraçadas que se tornaram os mais poderosos navios de combate da época. No 

final daquele século, as fragatas couraçadas foram substituídas pelos cruzadores, 

desaparecendo o uso do termo "fragata". O termo ressurgiu durante a Segunda 

Guerra Mundial para designar alguns navios de escolta oceânica, destinados a dar 

proteção antiaérea e antisubmarina a comboios navais. Modernamente, as fragatas 

são usadas na proteção de navios mercantes, de forças navais anfíbias e de navios 

de reabastecimento. 
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5.1.1 FRAGATAS CHILENAS 

a) FF-19 "Almirante Williams" 

 

Figura 5: FF-19 "Almirante Williams" 

Fonte: http://www.taringa.net/comunidades/armados/9063632/Armada-de-Chile-Cifras-Equipos.html 

 

 

Segundo o site taringa.net, ela foi vendida ao Chile em 2003, é a única 

fragata tipo 22 adquirida. Pode atingir uma velocidade de 30 nós e tem autonomia de 

4500 milhas náuticas a 18 nós. A Armada chilena possui apensa uma belonave 

desta.  

Armamento: 

 

 2 lançadores verticais de mísseis IAI Barak (32)(Míssil/Antimíssil)  

 2 Canhões Oerlikon de 20 mm  

 2 Canhões Oerlikon de 35 mm (alcance antiaéreo: 4 Km) 

 2 reparos triplos  Plessey de tubos lança-torpedos de 324 mm  

 1 Canhão OTO/Breda de 76,2 mm (Alcance: 18,4km) 

 8 Mísseis Anti-navio Harpoon 

 4 metralhadoras de 7,62 mm 

 Aeronave: Capacidade para transportar um helicóptero Cougar AS-532SC. 
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Conta com diversos armamentos, e levando em consideração que o Sistema 

ASTROS deve ocupar uma posição de 9Km a 12Km da costa e que considerando 

que o maior alcance do armamento principal da fragata Almirante Willians chega a 

18,4km e que a embarcação se aproxima até onde a costa tenha a profundidade de 

10m e considerando que isso ocorra a 10km da costa, o alcance não teria alcance 

para engajar o Astros. Porém, a fragata possui lançadores verticais de mísseis IAI 

Barak e por se tratar de lançador míssil/antimíssil pode ser que o ASTROS não 

consiga ser efetivo contra esta fragata. 

 

b) FFG-14 "Almirante Latorre" 

 

Figura 6: FFG-14 "Almirante Latorre" 

Fonte: http://www.taringa.net/comunidades/armados/9063632/Armada-de-Chile-Cifras-Equipos.html 

 

Segundo o site taringa.net, a fragata Almirante Latorre foi fabricada nos 

Países Baixos, entrou em serviço na Armada chilena em dezembro de 2005, a 

função desta belonave é a proteção aérea da frota. A Armada chilena possui 02 

belonaves desta. 

Armamento: 

 8 mísseis anti-navio Harpoon   

 1 Lançador RIM66 STANDAR de mísseis SM-1  

 1 lançador de mísseis antiaéreo NATO SEASPARROW   

 1 reparo de defesa pontual GOALKEEPER (alcance: 3,5km) 

 2 tubos lançatorpedos (MK-46) 
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O Armamento antisuperfície de maior alcance da fragata é o Goalkeeper tendo 

como alcance 3,5km não conseguindo fazer frente ao ASTROS. 

 
c) FF-15 "Almirante Blanco Encalada" 

 

 

Figura 7: FF-15 "Almirante Blanco Encalada" 

Fonte: http://www.taringa.net/comunidades/armados/9063632/Armada-de-Chile-Cifras-Equipos.html 

 

Segundo o site taringa.net, foi construída nos Países baixos, sendo 

incorporada em dezembro de 2005 e já participou de diversos exercícios 

combinados. A Armada chilena possui 02 belonaves desta. 

 

 

 

Armamento: 

 

 1 Canhão OTO Melara de 76 mm   

 16 Mísseis NATO Sea Sparrow   

 8 Mísseis antinavio Harpoon (mais de 140 km)  

 2 Tubos duplos Mk. 39 para torpedos Mk. 46 mod.  

 5 Lançadores SRBOC  

 Conjunto eletrônico SEWACO VII  

 Sistema MAE APECS II 
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5.1.2 FRAGATA COLOMBIANA 

F-51 "Almirante Padilla" 

 
 
 

 
 

Figura 8: FF-15 "Almirante Padilla" 

Fonte: http://www.naval.com.br/blog/2015/07/28/thales-entrega-simuladores-a-marinha-da-colombia-

no-ambito-do-contrato-de-modernizacao-das-fragatas-classe-almirante-padilla/ 

 

 

A Fragata “Almirante Padilla” foi recentemente modernizada na Colômbia e 

recentemente em treinamentos demonstrou ter capacidades operativas 

consideráveis. Na modernização instalaram e integraram nas quatro fragatas seu 

radar de vigilância SMART-S Mk2 e os sistemas de controle de armas eletro-óptica 

STING EO Mk2, de controle de armas optrônico MIRADOR, de medidas de apoio 

eletrônico VIGILE 200S, de comunicações e de lançamento de decoys SKWS 

Terma.  

Armamentos: 

 1 x FMC-United Defense / BAE Systems 76mm Mk.75 (Calibre: 

76mm/Alcance: 18.4Km) 

 1 x Oto-Melara 40mm  (Calibre: 40mm/Alcance: 12.5Km) 

 Aeronave: 1 MBB BO 105 CB, ASW 

Os armamentos da fragata Padilha por seu alcance pequeno se comparado à distancia que o 

ASTROS permanece da costa não se torna uma ameaça para o ASTROS. Além disso, o 

helicóptero embarcado não possui armamentos, assim sendo, não é uma ameaça para o 

ASTROS. 

 

http://www.areamilitar.net/DIRECTORIO/CAN.aspx?NN=47
http://www.areamilitar.net/DIRECTORIO/CAN.aspx?NN=189
https://es.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt
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5.2 CONTRATORPEDEIROS 

 Não apresenta uma ameaça para o SISTEMA ASTROS, sua função principal 

inserido em uma frota atualmente é defesa contra submarinos e aeronaves, logo 

seus armamentos foram feitos para este fim e em geral não seriam empregados 

contra uma Bia MF por exemplo. 

 

5.2.1 CONTRATORPEDEIRO CHILENO 

 

a) FF-05 "Almirante Cochrane" 

 

Figura 9: FF-05 "Almirante Cochrane" 

Fonte: http://www.taringa.net/comunidades/armados/9063632/Armada-de-Chile-Cifras-Equipos.html 

Foi construída na Inglaterra em 1989, foi incorporado ao Chile em novembro 

de 2006, dentre suas tarefas se destaca por combate de superfície e antisubmarino 

com helicóptero embarcado, combate de superfície com mísseis transhorizonte, 

busca e ataque submarino e bombardeiro naval. Armamentos que possui: 

• 1 canhão de 4.5" MK8 (22 km)  

• 1 Lançador de mísseis seawolf (10 km)  

• 8 Mísseis harpoon Harpoon (mais de 140 km )  

• 2 metralhadoras de 30 mm (3,5 km)  

• 4 Tubos lança torpedos mk-46  

• Helicóptero embarcado Cougar SH-32, antisubmarino e antisuperfície 
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 Esta belonave possui o helicóptero embarcado Cougar SH-32 que por suas 

características e sua possibilidade de ataque a superfície, se torna uma ameaça 

para o Sistema ASTROS, ficando assim, vulnerável a esta aeronave.  

 

5.2.1 CONTRATORPEDEIRO ARGENTINO 

b) D-12 ou D-13 "Almirante Brown" 

 

 

Figura 10: D-13 "Almirante Brown" 

Fonte: http://www.areamilitar.net/DIRECTORIO/nav.aspx?nn=115 

 

 

Os navios da classe Almirante Brown são classificados na Armada da 
República da Argentina como contratorpedeiros, e foram os maiores navios 
adquiridos por aquela marinha de guerra no período imediatamente que se seguiu à 
guerra nas ilhas Malvinas em 1982. 
  Os navios fizeram parte de um plano naval aprovado na Argentina em 1974 e 
foram encomendados em 1979 para substituir alguns dos navios ultrapassados que 
a marinha do país tinha ao serviço os quais tinham especiais deficiências no que 
respeitava à luta anti-submarina. 
  Trata-se de navios modulares do tipo MEKO, da série 360, a primeira das 
séries destes navios, da qual também foi fornecida uma unidade à marinha da 
Nigéria. 
  Os navios argentinos dipõem de propulsão por turbinas a gás, podendo 
utilizar turbinas Rolls Royce de alta potência ou em alternativa turbinas da mesma 
marca de menor potência. 
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  Bastante modernos para a altura em que foram incorporados, constituiram a 
resposta argentina à construção pelo Brasil das fragatas da clase Niteroi. 

 

Armamentos: 

8 x lançadores Exocet 

24 x mísseis Aspide terra-ar 

1 x arma de proposito duplo de 1,5 in (38,1 mm) 

8 x armas anti-aéreas (ALENIA-Marconi Aspide-2000) 

6 x tubos lançadores de torpedos (lançadores ILAS-3) 

1 Helicóptero 

 

5.3 SUBMARINO 

 

5.3.1 SUBMARINO CHILENO 

a) SS O’HIGGINS 

Submarino de propulsão independente de ar fabricado pela empresa 

francesa DCNS. O Chile possui dois submarinos deste ( General Carrera e General 

O’Higgins) 

 

 

Figura 11: SS O’HIGGINS 

Fonte: http://www.areamilitar.net/DIRECTORIO/nav.aspx?nn=115 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Exocet
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Aspide&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Polegada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
http://www.areamilitar.net/DIRECTORIO/MIS.aspx?nm=19
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torpedo
http://www.areamilitar.net/DIRECTORIO/LAN.aspx?nn=20
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Armamento: 

6 tubos lança torpedos 

• 18 torpedos 

• 4 Mísseis Tomahawk ou Exocet 

  

  Quanto ao submarino, um fator muito importante a ser considerado é a 

dificuldade de ser abatido, o que nem com ASTROS seria capaz, uma vez que eles 

praticamente não emergem para a superfície e o Sistema ASTROS não possui nem 

míssil nem foguete voltado para ataque subaquático. Outro fator relevante com 

relação ao submarino é a possibilidade de carregar elementos das forças especiais 

dentro dele e liberá-los de baixo d’água para realizarem missões de operações 

especiais, fator este que é uma das limitações da Artilharia na defesa da costa e do 

litoral, pois as lançadoras são vulneráveis à ação de operações especiais. 

 

5.4 CORVETAS 

         

 5.5.1 CORVETA ARGENTINA 

 

CORVETA P45 – CLASSE ESPORA (MEKO 140) 

As corvetas MEKO 140 fazem família de navios de guerra MEKO 

desenvolvidos pela empresa alemã Blohm + Voss. Foram projetadas em 1979 a 

pedido da Armada Argentina pelos estaleiros navais alemães da Blohm & Voss, 

como um aperfeiçoamento das corvetas portuguesas da Classe João Coutinho, 

algumas das quais haviam sido construídas naqueles estaleiros. Apesar de origem 

alemã, os navios da classe têm vindo a ser construído na Argentina, no Estaleiro Rio 

Santiago na cidade de Ensenada, na província de Buenos Aires. 

O emprego de helicóptero embarcado na corveta não surtiria muito efeito, 

uma vez que este helicóptero presente na corveta, é um helicóptero utilitário, sem 

armamento para engajamento do ASTROS. 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Navio_de_guerra
https://pt.wikipedia.org/wiki/MEKO
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blohm_%26_Voss
https://pt.wikipedia.org/wiki/Armada_Argentina
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alemanha
https://pt.wikipedia.org/wiki/Blohm_%26_Voss
https://pt.wikipedia.org/wiki/Portugal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_Jo%C3%A3o_Coutinho
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Astillero_R%C3%ADo_Santiago&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Astillero_R%C3%ADo_Santiago&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Ensenada
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prov%C3%ADncia_de_Buenos_Aires
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Figura 12: P41- Corveta Classe Espora 

Fonte: https://pt.wikipedia.org/wiki/Classe_Espora 

 

Armamentos: 

4 x lançadores de mísseis Excocet 

1 x canhão OTO Melara de 76 mm 

2 x canhões anti-aéreos de 40 mm 

2 x metralhadoras cal. 50 de 12,7 mm 

2 x tubos triplos de lançamento de torpedosde 324 mm 

Aeronave: 1 x helicóptero SA 319A Alouette III 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Excocet&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Torpedo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Mil%C3%ADmetro
https://pt.wikipedia.org/wiki/Alouette_III
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6. SISTEMA ASTROS 2020 E SUAS MELHORIAS 

 

O Projeto Estratégico ASTROS 2020 é um programa de defesa, com 
eletrônica de última geração e adoção de mísseis de longo alcance, superiores à 
300 km, voltado ao domínio pelo Brasil, de maneira independente, de tecnologias 
críticas nas áreas de “Guiagem e Controle”, “Propulsão” e “Comando e Controle”. 

Além das novas viaturas produzidas, há a previsão de modernização das 
viaturas 
modelos MK2 e MK3, existentes no 6º GLMF/CIF; esta modernização fará com que 
as atuais viaturas se tornem compatíveis com os modelos MK6 sendo denominadas 
como modelo MK6-M, indicando a modernização ocorrida nas mesmas. 
 
 
6.1 SUBSISTEMAS DIREÇÃO E CONTROLE DE TIRO 

A partir do modelo MK5 e consequentemente no modelo MK6, estão 

presentes no sistema as viaturas de comando de controle AV-VCC e o posto de 

comando e  controle AVPCC (figura 1.13), viaturas C², ambas montadas sobre o 

mesmo chassi da AV-VBL, diferenciando-se pelo fato de a primeira ser destinada ao 

Cmt do Grupo, apresentando softwares para este e a segunda ao Cmt da Bia, 

provendo assim o aumento da confiabilidade das informações utilizadas nos cálculos 

dos elementos de tiro, pois os sistemas existentes nestas viaturas possuem entrada 

de dados meteorológicos e topográficos de forma automática, não necessitando de 

entrada manual, diminuindo a possibilidade do erro humano. 

Estas viaturas permitem ainda o aumento na agilidade no planejamento e 

execução de missões com o uso dos computadores que otimizam e auxiliam nestes 

procedimentos. 

                           

 

Figura 13 – AV-VCC e AV-PCC 

Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 
 

Estas viaturas permitem a execução de sistemas redundantes para a 
execução do tiro em caso de uma indisponibilidade de funcionamento da AV-EDT. É 
possível calcular o tiro com o computador de tiro, presente nas AV-VCC/PCC. Nesta 
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situação é possível também realizar a correção de tiro caso haja informação 
fornecida pela observação do ponto de impacto. As AV-VCC são empregadas no 
nível OM, possuindo softwares de apoio a decisão e controle para o Comandante do 
Grupo enquanto as AV-PCC se aplicam da mesma forma a nível subunidade, ambas 
se diferenciam pelos softwares existentes em seus computadores. 

A configuração dos sistemas presentes nestas viaturas permite a utilização 
plena de todos os recursos de C² (figura 1.14), destacando-se o Sistema de 
Gerenciamento do Campo de Batalha (Battlefield Management System) BMS, que 
permite a visualização das viaturas em uma carta digital ou em imagem de satélite 
com informações de status dos veículos transmitidas em tempo real para as AV-VCC 
e AV-PCC via rádio digital bem como todas as informações desde o recebimento da 
missão até a abertura do fogo. A comunicação também pode se dar através do envio 
e recebimento de mensagens de texto entre as viaturas do sistema. 

 

 
 

Figura 14: Interior do shelter das viaturas C² do 6º GLMF/CIF 

Fonte: 6° GLMF/CIF 
 

6.2 SUBSISTEMA LINHA DE FOGO E MUNIÇÕES 
 
6.2.1 LINHA DE FOGO 
 

As viaturas que compõem a linha de fogo no Sistema ASTROS 2020, AV-LMU 

(figura 1.15) e AV-UCF, sofreram uma série de modificações em relação as viaturas 

do modelo MK2 e MK3, atualmente disponível no 6º GLMF/CIF. 
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Figura 15 –Lançadora Múltipla Universal AV-LMU modelo MK6 
Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 

 

 

As mudanças começam pelo chassi e motor, que nesta versão são baseados 

no modelo TATRA, mais modernos e com desempenho superior, em substituição ao 

chassi e motor Mercedes que não estão mais disponíveis para o Brasil.  

Nas cabines da AV-LMU foram instalados dois computadores, o console de 

operação 

AV-COP e o computador de tiro AV-COT (figura 1.16) em substituição aos 

equipamentos antes existentes que são operados pelo chefe da lançadora, visto que 

muitos itens já estão obsoletos, como por exemplo, o Sistema Buscador do Norte e 

outros de tecnologia analógica por equipamentos modernos e digitais, aumentando o 

ciclo de vida do material. 

 

Figura 16 – Cabine de uma AV-LMU modelo MK6 
Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 

 

A navegação será realizada por GPS, utilizando mapas digitais ou imagens de 

satélites georeferenciadas. A comunicação de dados e voz será digital, um painel de 
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visualização multifuncional, permitirá a consolidação de todas as informações dos 

subsistemas, o que resultará em facilidade operacional, tarefas de manutenção 

simplificadas, minimização de erro humano e ainda provisão para lançamento de 

mísseis, 02 (dois) por AV-LMU. 

 

 
 

Figura 17 – Painel do AV-EDT MK5 e computador AV-CCT em destaque 
Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 

 

As AV-UCF, além das implementações no sistema de comunicações e 

navegação semelhantes as da AV-LMU, sofreram grandes mudanças no AV-EDT, 

devido à obsolescência do sistema atual. Um novo sistema está em 

desenvolvimento pela AVIBRAS em conjunto com a Contraves para mobiliar o AV-

EDT da AV-UCF do modelo MK6. 

As viaturas do modelo MK5 produzidas e comercializadas à Malásia em 2010 

ainda possuem um sistema semelhante ao utilizado nos AV-EDT atuais, 

diferenciando-se pelo computador AV-CCT(figura 1.17), acrescido ao lado do 

computador de tiro (figura 1.X). 

Outro grande ganho é o fato de os dados meteorológicos oriundos da AV-

MET, serem recebidos e inseridos automaticamente no computador de tiro do AV-

EDT, o AV-KMS também não existe no novo sistema, sendo substituído pelo mastro 

meteorológico (figura 1.18) presente na nova AV-UCF, o que mais uma vez diminui o 

risco de erro humano. 
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Figura 18 – AV-UCF MK5 mastro meteorológico no detalhe 
Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 

 
 

6.2.2 MUNIÇÕES 

Além de todos os foguetes já utilizados pelo sistema ASTROS II o novo 

sistema tem capacidade de lançar mísseis e munições inteligentes como as citadas 

abaixo: 

  

a) Foguete AV-SS-40G  

Foguete guiado que utiliza a mesma estrutura de lançamento do foguete 

convencional  com cálculo de tiro para a trajetória balística, porém com a capacidade 

de receber as coordenadas do alvo e realizar correções através da atuação de jatos 

laterais durante a fase propulsada e de superfícies aerodinâmicas móveis, 

denominadas canards durante a fase balística. O sistema utiliza guiamento 

autônomo, baseado em centrais inerciais com fusão de dados inerciais e de GPS, 

reduzindo desta forma a dispersão em relação aos foguetes balísticos 

convencionais, reduzindo o CEP em até 50%. 
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Figura 19 – SS-40G 
Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 

 
 

a)      Míssil Tático de Cruzeiro AV-TM 300 

O AV-TM 300 é uma munição do Sistema ASTROS 2020, capaz de levar uma 

carga bélica convencional de até 200 (duzentos) kgf e cabeça de guerra múltipla a 

uma distância que varia de 30 a 300 km com precisão menor que 30 m, dando a 

força terrestre capacidade de atingir alvos de alto valor em grande profundidade, 

com alta precisão e baixa dispersão, reduzindo a possibilidade de danos colaterais e 

aumentando significativamente a eficácia das missões de tiro. 

Seus alvos típicos são instalações que devem ser neutralizadas no início do 

conflito, normalmente associados à obtenção de superioridade aérea e da quebra da 

capacidade de coordenação das ações do inimigo. 

 

Figura 20 – AV-TM 300 
Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 
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6.3 SUBSISTEMA TOPOGRAFIA 

Nas viaturas do modelo MK6 (ASTROS 2020), não há mais a necessidade de 

levantamento topográfico prévio, já que a transmissão das coordenadas das AV-

LMU é feita de forma automática à AV-UCF e AV-VCC/PCC, tornando o sistema 

mais ágil e mais versátil, possuindo levantamento topográfico automático. Além do já 

citado, há a possibilidade de integração de um DGPS ao sistema, o que gera uma 

melhor precisão no levantamento topográfico. 

Todas as viaturas passam a possuir navegação por GPS, podendo ser 

também implementada o sistema de navegação inercial. 

 

Figura 13 – Tela de software de navegação 
Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 

 

6.4 SUBSISTEMA BUSCA DE ALVOS E OBSERVAÇÃO 

A utilização do veículo aéreo não tripulado (VANT) em âmbito mundial tem se 

apresentado como uma tendência crescente e irreversível, o que se deve à sua 

grande capacidade operacional e custos bem menores, quando comparados aos de 

outras plataformas. Observando esta deficiência no Sistema ASTROS II, a AVIBRAS 

projetou um VANT (figura 1.23) para atuar juntamente com o Sistema ASTROS 2020 

que trará um grande aumento na capacidade tanto na busca de alvos bem como no 

que diz respeito a observação. 

Essa deve ser uma das mudanças mais significativas uma vez que através do 

VANT se pode avaliar os dano causados ao alvo, fato este que sem o VANT se 

torna muito difícil no ambiente marítimo. No meio terrestre é possível ter 

observadores avançados no terreno camuflados, o que no mar se torna difícil uma 

observação de danos por conta de no mar não possuir meio de camuflagem. 
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Figura 13 – VANT-RE Falcão 
Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 

 

6.5 SUBSISTEMA METEOROLOGIA 

Dentre as melhorias pode-se destacar o fato de a estação meteorológica de 

superfície encontrar-se integrada na própria viatura, através do mastro 

meteorológico pneumático, o que possibilita uma maior agilidade na sua operação, 

obtendo-se um ganho significativo de tempo. Outra melhoria é a possibilidade do 

envio automático do boletim meteorológico para as AV-UCF e AVVCC/ PCC, o que 

otimiza o processamento dos dados e diminui consideravelmente a possibilidade de 

erro humano. 

 

 

Figura 14 – Viatura Meteorológica montada sobre a AV-VBL 
Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 
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6.6 SUBSISTEMA COMUNICAÇÕES 

Esse subsistema teve mudanças significativas principalmente no que se 

refere aos ganhos relativos à guerra eletrônica, visto que os novos equipamentos 

rádios já existentes nas viaturas modelo MK5 são digitais e incorporam as 

funcionalidades de transmissão de mensagens criptografadas e a possibilidade de 

realização de saltos de frequência, obtendo assim um aumento da segurança da 

informação, obedecendo também os preceitos de confiabilidade e confidencialidade. 

As viaturas do modelo MK6 vem equipadas com a nova família de rádios que 

está sendo adquirida pelo Exército Brasileiro, os rádios da família Harris 

 

 
Figura 15 – Rádio veicular RF-7800-V51x HARRIS 

Fonte: rf.harris.com 

 
6.7 SUBSISTEMA LOGÍSTICA 
 
 

O ASTROS 2020 trás melhorias consideráveis ao sistema no que tange o 

subsistema logística, tais como a previsão de existência de um AV-DMMC (Depósito 

de munição móvel e climatizado) e um veículo de transporte de munição AV-SSR, 

que teria a capacidade de levar 16 (dezesseis) contêineres lançadores de foguetes 

ou 08 (oito) contêineres lançadores de mísseis, o que aumentaria em muito a 

capacidade de tiro do grupo. 
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Figura 16 – Veículo para Transporte de Munição AV-SSR 

Fonte: AVIBRAS Aeroespacial S/A 
 
 
 
 
6.8  MODERNIZAÇÃO DO SISTEMA ASTROS II 

 

O projeto ASTROS 2020 prevê também a modernização das viaturas do 

sistema ASTROS II existentes no 6º GLMF/CIF, modernizações estas que já estão 

ocorrendo no 6º GLMF/CIF Esta modernização, além de fazer com que estas 

viaturas sejam totalmente compatíveis com as novas viaturas do Sistema ASTROS 

2020 no que diz respeito aos equipamentos operacionais, prevê também adaptações 

nos equipamentos e sistemas mecânicos e hidrálicos das viaturas, que sofreram 

mudanças no interior da cabine, no tanque de combustível, na bomba de tomada de 

força, etc. 

Estas viaturas serão denominadas como do modelo MK6-M, onde o “MK6” 

indica a compatibilidade com o ASTROS 2020 e o “M” indica a modernização 

realizada. 
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7. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

A Estratégia Nacional de Defesa (END) sintetiza uma grande estratégia para 

a defesa dos interesses nacionais. A ideia de grande estratégia prevê a combinação 

dos meios diplomáticos com os meios militares para que o Brasil tenha uma inserção 

internacional coesa e bem sucedida. Os objetivos básicos de defesa são: garantir a 

soberania, o patrimônio nacional e a integridade territorial, entre outros. Para tal, a 

política de defesa combina duas estratégias: a dissuasão e a cooperação, que visam 

evitar que eventuais forças hostis agridam nossos interesses, e assegurar que o 

Brasil viva em um ambiente de paz com seus vizinhos em seu entorno estratégico, 

respectivamente.  

Após serem abordados todos os pressupostos teóricos necessários a uma 

adequada revisão bibliográfica do tema e à devida comparação objeto de estudo 

deste trabalho, a seguir serão comparados o SISTEMA ASTROS 2020 e as 

principais ameaças navais da América Do Sul. 

 Dentre as belonaves citadas a única que faz frente ao ASTROs é a belonave 

Almirante Cochrane que possui o helicóptero embarcado Cougar SH-32 que por 

suas características e sua possibilidade de ataque a superfície, se torna uma 

ameaça para o Sistema ASTROS, ficando assim, vulnerável a esta aeronave.  

 

 

7.1 POSSIBILIDADES DO SISTEMA ASTROS FRENTE AS AMEÇAS NAVAIS DA 

AMÉRICA DO SUL 

 

Dentre as possibilidades do SISTEMA ASTROS pode-se destacar: 

a) Possui alto grau de flexibilidade 

Por poder ser empregado tanto no uso da defesa do litoral em prol de defesa do 

litoral, como para a defesa do território propriamente dito, é bem flexível no que se 

refere ao emprego tático. 

b) Capaz de saturar áreas com grande rapidez 

Os foguetes SS-40, SS-60 e SS-80 permitem uma saturação de área eficiente, uma 

vez que cada foguete desse contem um número determinado de submunições, o 

que faz com que aumente a área atingida em um curto período de tempo. 

c) Capaz de bater alvos a grandes distâncias 
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Com o uso do AV-TM 300, por exemplo, o SISTEMA ASTROS 2020, é capaz 

de levar uma carga bélica convencional de até 200 (duzentos) kgf e cabeça de 

guerra múltipla a uma distância que varia de 30 a 300 km com precisão menor que 

30 m, dando a força terrestre capacidade de atingir alvos de alto valor em grande 

profundidade, com alta precisão e baixa dispersão, reduzindo a possibilidade de 

danos colaterais e aumentando significativamente a eficácia das missões de tiro. 

Não tem nenhuma belonave da América do Sul que consiga fazer frente a este 

alcance, tornando um fator fundamental na dissuasão estratégica, fazendo com que 

o inimigo desista de sua missão ou faça-o modificar seu planejamento de ataque por 

meios navais. 

d) Aumento da autonomia de foguetes 

Com a existência de um AV-DMMC (Depósito de munição móvel e 

climatizado) e um veículo de transporte de munição AV-SSR, que teria a capacidade 

de levar 16 (dezesseis) contêineres lançadores de foguetes ou 08 (oito) contêineres 

lançadores de mísseis, houve um aumento na capacidade de tiro do grupo. 

e) Pontaria e disparo do interior da cabina 

A realização da pontaria e disparo do interior da cabine, permite uma maior 

segurança para o militar que está operando o Sistema, ao não precisar se expor fora 

da lançadora. 

f) Emprega efetivo reduzido de pessoal 

Através de seus sistemas automatizados necessita de um efetivo reduzido 

para cumprir suas missões, fato este que não pode ser evidenciado em materiais de 

tubo em geral. 

g) Autosuficiente em sistema de comunicações 

Com os próprios rádios da família Harris, a lançadora consegue falar entre as 

Viaturas presentes no Grupo de Mísseis e Foguetes sem que necessite de apoio 

externo de comunicações. 

h) Pode ser aerotransportado / estratégico 

Seu tamanho e peso permite o transporte em aeronaves de asa fixa como por 

exemplo, o KC-390. 

 

 

 



49 

 

7.2 LIMITAÇÕES DO SISTEMA ASTROS FRENTE ÀS AMEÇAS NAVAIS DA 

AMÉRICA DO SUL 

 

Dentre as limitações do SISTEMA ASTROS pode-se destacar: 

a) Vulnerabilidade à ação aérea do inimigo 

Uma vez que algumas belonaves sul-americanas citadas à cima possuem a 

possibilidade de levarem consigo helicópteros de ataque, e que o ASTROS não 

possui míssil voltado para a defesa antiaérea, se torna um fator limitativo do 

ASTROS, necessitando assim, de uma defesa antiaérea para sua própria defesa. 

b) Vulnerabilidade à ação de operações especiais 

A partir do momento que a Armada Chilena possui o Submarino General 

O’Higgins, e que o SISTEMA ASTROS não possui meios para abatê-lo quando 

submerso, o submarino se torna uma vulnerabilidade considerada para a defesa do 

litoral, apesar dele atuar em profundidades consideradas, teriam condições de 

atacar belonaves brasileiras e além disso liberar tropa especiais para realizar, uma 

operação especial partindo de meios subaquáticos, prejudicando a artilharia de 

defesa do litoral em suas missões de: sustentação de apoio naval às operações, 

interdição de área marítimas essenciais ao desdobramento dos meios navais 

inimigos,desorganizar o dispositivo inimigo, impedir o movimento do navio para terra 

do inimigo e impedir a conquista e consolidação da cabeça de praia por parte do 

inimigo. 

c) Dificuldade de realizar a defesa aproximada de suas posições 

d) Exige planejamento detalhado para as atividades logísticas, tendo em vista o 

elevado consumo de munição e combustível e grande dependência de 

manutenção especializada 

Cada concentração de fogos é utilizada uma quantidade expressiva de foguetes, 

tendo um elevado consumo de munição durante as operações. Além disso por ser 

um material que presa pela tecnologia e com desenvolvimento tecnológico 

avançado, requer uma manutenção altamente especializada. 

e) Dificuldade de coordenação, controle das defesas e de manutenção do sigilo, 

quando operando em ambiente de GE, face ao largo emprego de sensores 

eletrônicos e de sistemas de comunicações de rádio 

Este é um fator a ser considerado, porém pode-se notar uma mudança com 

relação ao ASTROs II, uma vez que no SISTEMA ASTROS 2020, houve uma 

modernização com relação aos equipamentos rádios, já existentes nas viaturas 
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modelo MK5 são digitais e incorporam as funcionalidades de transmissão de 

mensagens criptografadas e a possibilidade de realização de saltos de frequência, 

obtendo assim um aumento da segurança da informação, obedecendo também os 

preceitos de confiabilidade e confidencialidade. 

 Dificuldade de manter o sigilo e necessidade da evacuação rápida da posição 

de tiro, a fim de evitar fogos de contra bateria (assinatura do foguete). 

f) Exigência de alcance mínimo de emprego para mísseis, em função da 

impossibilidade de guiamento pleno no início da trajetória, e para os foguetes, 

devido à sua trajetória balística vertical. 

É um fator a ser considerado pois quanto ao emprego da lançadora de mísseis e 

foguetes, quanto maior o alcance do armamento melhor será utilizado o armamento 

dentro do fundamento de emprego do engajamento antecipado, onde se busca 

engajar o inimigo o mais distante possível, e o fato da lançadora ter um alcance 

mínimo grande, faz com que não seja interessante ocupar uma posição de tiro de 

uma Bia MF próxima ao litoral podendo perder apoio de fogo nas proximidades do 

litoral, tendo que ficar entre 9 a 12 quilômetros de distância do litoral, perdendo 

assim no alcance em profundidade. 
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8. CONCLUSÃO 

Buscou-se apresentar com este estudo, por meio de informações obtidas de 

um processo de estudo e análise bibliográfica sobre o assunto em questão, um 

estudo dentro do contexto das novas modernizações advindas da END, com relação 

ao Projeto Estratégico ASTROS 2020 e o contexto que está inserido na defesa do 

litoral brasileiro frente às ameaças navais sul-americanas, no qual se revelou 

frutífero no que se refere à dissuasão estratégica, uma vez que se mostrou bem 

adequada a sua presença no Teatro de operações Naval. 

A belonave sul-americana que faz frente ao ASTROS é a fragata Almirante 

Cochrane, uma vez que possui o helicóptero Cougar embarcado e sendo capaz de 

engajar o ASTROS, necessitando assim de uma defesa antiaérea adequado para as 

LMF. 

 O SISTEMA ASTROS 2020 mostrou através de suas características, ser um 

material fundamental para a defesa do litoral, com seu alcance tendo possibilidade 

engajar o inimigo de forma antecipada e através de uma concentração de fogos 

elevada, sendo capaz de saturar áreas em um curto período de tempo. 

 Através de suas modernizações possibilitou também uma maior confiabilidade 

no uso das comunicações com equipamentos de rádio Harris, modernos e inseridos 

no contexto de guerra eletrônica. 

 Apesar de algumas limitações, estas se tornam pouco relevantes se 

comparadas com suas possibilidades de emprego, sua flexibilidade tática, 

mobilidade, sua contribuição para a dissuasão estratégica, impedir que o inimigo 

projete pode ser sobre a terra, podendo ser usando durante o transbordo da tropa 

dos navios de transporte de tropa para embarcações de desembarque, evitar o 

movimento do navio para terra do inimigo e as possibilidades de auxiliar os meios 

navais a negar o uso do mar ao inimigo. 
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