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RESUMO 

A Amazônia Brasileira é uma região estratégica para o Brasil devido ao fato de ser uma fonte 

inquestionável de recursos e riquezas naturais. Visando assegurar a manutenção da soberania 
Nacional, o Exército Brasileiro lançou seu Processo de Transformação, por meio dos Programas 
Estratégicos do Exército (PEE), atores dentre os quais encontra-se a dissuasão extra regional, sendo 
o Programa ASTROS 2020 um dos projetores do poder nacional. Dentro deste contexto, surge a 
problemática: o Sistema ASTROS atende os requisitos técnicos e táticos para ser empregado em 
ambiente de selva? Para elucidar a questão é necessário conhecer as características da região 
amazônica que influenciam nas operações militares, identificar os requisitos técnicos e táticos do 
sistema para emprego na região, verificar o melhor modal para o apoio logístico e balizar os estudos 
considerando a opinião de especialistas e lições aprendidas em exercícios militares com emprego do 
Sistema ASTROS. Deste modo, será possível concluir sobre um possível emprego do referido sistema 
na Amazônia Brasileira.  

 
Palavras-chave: Soberania Nacional. Amazônia Brasileira. Sistema ASTROS. 
 
ABSTRACT 
 

The Brazilian Amazon is a strategic region for Brazil because it is an unquestionable source of natural 
resources and wealth. In order to ensure the maintenance of national sovereignty, the Brazilian Army 
affiliated to its Transformation Process, through the Strategic Army Programs to ensure extra regional 
deterrence, with the ASTROS 2020 Program being one of the projectors of national power. Within this 
context, the problem arises: Does the ASTROS System meet the technical and tactical requirements to 
be employed can be set in the jungle environment? To elucidate this issue, it is necessary to know the 
characteristics of the Amazon region that influence military operations, identify the technical 
requirements and tactics of the system for employment in the region, verify the best modal for logistical 
support and guide the studies considering the opinion of experts and lessons learned in military 
exercises using the ASTROS System. Thus, It will be possible to conclude about a possible use of the 
system referred to in the Brazilian Amazon. 
. 
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INTRODUÇÃO 

         A Amazônia Brasileira é uma área de grande importância estratégica, possui a 

maior floresta tropical e o maior reservatório de água doce do mundo, além de grande 

diversidade de flora e fauna é a região mundial com a mais rica biodiversidade 

biológica e que detém um patrimônio mineral imensurável. 

         Por tudo, desperta grande cobiça e interesses de potências internacionais e 

atores não estatais, como as Organizações Não Governamentais (ONG). 

Neste contexto, a cobiça internacional crescente justifica a necessidade de 

desenvolver a proteção da região com meios militares adequados, tais como: Artilharia 

de Campanha, Defesa Antiaérea e Sistema de Artilharia de Saturação de Área, com 

capacidade de dissuadir qualquer ameaça a integridade ou a soberania do Território 

Brasileiro. 

O Exército Brasileiro possui uma Artilharia de Mísseis e Foguetes (Art Msl Fgt) 

dotada do Sistema ASTROS, desenvolvido pela empresa nacional AVIBRAS. Este 

sistema constitui-se em um elemento de grande poder dissuasório, pois tem a 

capacidade de saturar áreas e atingir alvos de forma precisa em um raio de ação que 

varia de 10km a 90,2km. 

A Art Msl Fgt está estrategicamente concentrada na cidade de Formosa-GO 

(região central do país), sendo empregada segundo conceitos de flexibilidade, 

adaptabilidade, modularidade, elasticidade e sustentabilidade, desta forma sendo 

capaz de atuar em todo território brasileiro, realizando o apoio de fogo na medida certa 

devido a sua capacidade modular. 

          Deste modo, a Art Msl Fgt pode ser uma opção de emprego em ambiente de 

Selva, na defesa de pontos estratégicos e vitais para a soberania nacional. Contudo, 

o emprego neste ambiente é revestido de diversos desafios, tais como a necessidade 

de emprego de uma cauda logística adequada e o desdobramento de meios com 

eficiência em um terreno com características de vegetação densa, relevo e 

pluviosidade singular. 

 

1.1 PROBLEMA 

Inegavelmente, a Amazônia Brasileira é uma região estratégica, sendo  

adequado que os meios militares empregados para garantir sua defesa e a soberania 

tenham grande capacidade dissuasória. 
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          O Brasil possui em seu rol de armamento, a artilharia de mísseis e foguetes (Art 

Msl Fgt) dotada de grande capacidade de dissuasão. Para que o emprego deste 

material militar no ambiente de selva seja possível, é condição essencial que os 

requisitos técnicos e táticos do sistema da Art Msl Fgt sejam atendidos, face às 

características do ambiente operacional. Neste sentido, surge a seguinte 

problemática: o Sistema ASTROS atende tais requisitos para garantir o poder de 

dissuasão em um possível emprego em ambiente de Selva?  

1.2 OBJETIVOS 

A fim de determinar a possibilidade de emprego da Art Msl Fgt em ambiente 

operacional de selva, o presente estudo pretende analisar sua viabilidade de emprego 

quanto aos requisitos técnicos e táticos. 

Para viabilizar a consecução do objetivo geral de estudo, foram formulados os 

objetivos específicos, abaixo relacionados, que permitiram o encadeamento objetivo 

e  lógico do raciocínio descritivo apresentado neste estudo: 

a) Apresentar as características da região amazônica para as operações militares; 

b) Identificar as principais dificuldades quanto aos requisitos táticos e técnicos 

adequados para o emprego do Sistema ASTROS em ambiente de selva; 

c) Identificar o melhor modal para o apoio logístico; e  

d) Identificar, a partir da opinião de especialista possuidores do curso da Art Msl 

Fgt, as principais previsões de emprego quanto ao emprego de meios completos ou 

modular. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

          A região amazônica detém inúmeras riquezas minerais e biológicas a serem 

exploradas em favor do desenvolvimento nacional, carecendo de proteção eficaz. 

Além disso, uma possível intervenção do Estado Brasileiro em crises internas e 

externas no norte do país requer a capacidade de mobilização do GMF e da sua cauda 

logística para a região amazônica. (DANIEL, 2019) 

         Dentro desse contexto, surge a necessidade de analisar a possibilidade de 

emprego da Art Msl Fgt em ambiente de selva de acordo com a doutrina e as 

características táticas e técnicas deste material de emprego militar. 

A necessidade de manter a soberania nacional na região amazônica por meio 
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da atuação de modernos materiais de emprego militar, como por exemplo  o Sistema 

ASTROS com grande capacidade de dissuasão, torna imprescindível a pesquisa 

sobre este tema, vital para conhecimento militar, que auxiliam em um possível 

emprego do Sistema ASTROS na selva.  

1 METODOLOGIA 

Para colher subsídios que permitissem formular uma possível solução para o 

problema, o delineamento desta pesquisa contemplou leitura analítica e fichamento 

das fontes, questionários com especialistas em Art Msl Fgt e discussão de resultados. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizaram-se, principalmente, os 

conceitos de pesquisa quantitativa, pois as referências numéricas obtidas por meio 

dos questionários foram fundamentais para a compreensão do emprego do sistema 

de emprego da Art Msl Fgt em ambiente de selva. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em 

vista o pouco conhecimento disponível, notadamente escrito, acerca do tema, o que 

exigiu uma familiarização inicial, materializada pelo questionário para uma amostra 

com vivência profissional relevante sobre o assunto. 

1.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Iniciamos o delineamento da pesquisa com a definição de termos e conceitos, 

a fim de viabilizar a solução do problema de pesquisa, sendo baseada em uma revisão 

de literatura. Essa delimitação baseou-se na necessidade de atualização do tema, 

visto que a Amazônia Brasileira é uma área estratégica para o país, vindo a ser viável 

analisar a possibilidade de emprego de sistemas de defesa, em especial o de Art Msl 

Fgt.  

          Segundo a Estratégia Nacional de Defesa (END), assinada em 2008, em uma 

de suas diretrizes, a Amazônia representa um dos focos de maior interesse para a 

defesa, fato que reforça a importância de uma modernização e transformação das 

Forças Armadas, objetivando uma melhor preparação a fim de contrapor-se aos 

recentes desafios e atender as necessidades da END. 

          Dentro desse contexto, o Exército Brasileiro tem a missão de garantir a 

soberania nas fronteiras terrestres, proteger as estruturas estratégicas, dissuadir e 

combater atividades ilícitas, além de proteger as riquezas do subsolo. As áreas 

estratégicas críticas são, entre outras: a Foz do Rio Amazonas cuja conquista isolaria 
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a cidade de Manaus e limitaria a soberania brasileira na região amazônica de seu 

território; e todo litoral nacional, incluindo o saliente nordestino, cabeça-de-ponte vital 

no domínio do Atlântico Sul. (JÚNIOR, 2016) 

a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados à doutrina militar, 

ao emprego da Art Msl Fgt e as singularidades do ambiente amazônico. 

- Estudos qualitativos sobre o Sistema ASTROS. 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego de outros sistemas de mísseis e foguetes 

que não sejam do Sistema ASTROS. 

1.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelo seguinte meio: 

questionário com especialistas com curso de Art Msl Fgt. 

2.2.1 QUESTIONÁRIO 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de oficiais que 

realizaram cursos relacionados ao sistema de mísseis e foguetes. O estudo foi limitado 

particularmente aos oficiais da arma de artilharia, oriundos da Academia Militar das 

Agulhas Negras, possuidores de cursos relacionados ao Sistema ASTROS. 

A amostra foi selecionada especificamente relacionada aos especialistas em 

Artilharia de Mísseis e Foguetes destinada a oficiais que servem no Centro de 

Instrução de Mísseis e Foguetes, no 6º Grupo de Misseis e Foguetes e no 16º Grupo 

de Mísseis e foguetes, de maneira a não haver interferência de respostas em massa 

ou influenciadas por episódios específicos não atinentes a Artilharia de Mísseis e 

Foguetes. A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta, 

por meio de questionário virtual (google forms) ou e-mail para 20 militares que 

atendiam os requisitos acima citados. Entretanto, devido a diversos fatores, somente 

17 respostas foram obtidas (85% de Nideal), não havendo necessidade de invalidar 

nenhuma por preenchimento incorreto ou incompleto. 

A partir do Nideal (20), depreende-se que o tamanho amostral obtido (n=17) foi 

inferior ao desejado para o tamanho populacional dos potenciais integrantes da 
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amostra. Tal fato, no entanto, não inviabiliza ou tampouco reduz a relevância desta 

pesquisa, haja que vista a especialização da amostra composta apenas por oficiais 

especialistas. 

Foi realizado um pré-teste com 7 capitães-alunos da arma de Artilharia da 

Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO), que atendiam aos pré-requisitos para 

integrar a amostra proposta no estudo, com a finalidade de identificar possíveis falhas 

no instrumento de coleta de dados. Ao final do pré-teste, não foram observados erros 

que justificassem alterações no questionário e, portanto, seguiram-se os demais de 

forma idêntica. 

 

2 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

          Este trabalho acadêmico foi desenvolvido tendo como dinâmica de 

desenvolvimento, a apresentação das principais características da região amazônica, 

seguindo para a apresentação do sistema ASTROS, empregado no Brasil, com a 

análise do resultado do questionário com especialistas em Art Msl Fgt. Por fim, foi 

realizada uma conclusão sobre a viabilidade da artilharia de mísseis e foguetes em 

ambiente de selva. 

 

      3.1 PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS DA REGIÃO AMAZÔNICA 

A porção da Floresta Tropical Amazônica Brasileira pode ser encontrada em 

nove Estados: Acre, Amazônia, Para, Rondônia, Roraima, Amapá, Mato Grosso, 

Maranhão e Tocantins. Para efeito deste estudo, as características da região 

abordada serão limitadas a vegetação, relevo e hidrografia, tendo em vista serem as 

características que têm maior influência para as atividades militares. (BRASIL,1997) 

      3.1.1 VEGETAÇÃO 

 A vegetação da Região Amazônica é latifoliada, ou seja, com folhas largas e 

grandes, característica da floresta equatorial quente e úmida. Contudo, a floresta não 

é homogênea, apresenta três tipos de vegetação distintas: mata de terra firme, mata 

de várzea e mata de igapó. (ALUNOS ONLINE UOL,2020) 

A mata de terra firme é caracterizada por um complexo aglomerado de 
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numerosas espécies de árvores, dispostas em camadas de diferentes alturas com 

médias de 30m a 40m, com troncos lisos e diâmetro variado em torno de 1m. Esta 

mata é localizada na parte mais alta do relevo, onde as copas se entrelaçam 

impedindo a penetração de raios solares e está praticamente isenta de inundações. 

Corresponde a cerca de 90% da floresta. (BRASIL,1997) 

 A mata de várzea é localizada nas terras baixas drenadas por pequenos cursos 

de água, de modo que, no período das cheias, ocorrem inundações, o terreno é 

relativamente limpo e apresenta árvores de grande porte. (BRASIL,1997) 

 A mata de igapó desenvolve-se nas margens dos rios da região e ocupa 

basicamente a região inundada de vegetação mais densa e de pequeno porte da 

Floresta Amazônica. (BRASIL,1997) 

A figura a seguir exemplifica as características da floresta descritas 

anteriormente: 

 

Figura 1: Característica Vegetal da Floresta Amazônica 
Fonte: Brasil (1997b) 

 

    3.1.2 RELEVO 

           As instruções provisórias IP 72-1: Operações na Selva, 1997b, apresentam 

algumas peculiaridades quanto aos aspectos militares relativos ao relevo. A região 

tem a característica topográfica de um baixo platô, abrangendo as áreas de terra firme 

por planície que engloba as áreas alagadiças de várzeas e pelas encostas de dois 
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planaltos que a limitam: o BRASILEIRO, ao sul e o GUIANENSE, ao norte. A planície 

estende-se de leste para oeste possuindo um baixo declive a mais de 3.000 Km do 

oceano, com altitude de apenas 65 m. 

A concentrada cobertura vegetal limita a confecção de documentos 

topográficos, fazendo com que os aspectos topográficos não representem com 

fidelidade o relevo no interior da selva. Entretanto, sabe-se que este terreno é bastante 

movimentado, com aclives e declives, formando pequenos vales com desníveis de 

aaté 40m. (BRASIL,1997b, p. 2-2). 

 

   3.1.3 HIDROGRAFIA 

A hidrografia e a vegetação são características marcantes da Região 

Amazônica. 

Quanto à hidrografia, a bacia amazônica possui cerca de 6,1 milhões de Km², 

sendo 4 milhões de Km² em território nacional. O rio Solimões/Amazonas é o 

principal rio, com uma largura média de 4 km a 5 km, e que na foz de seus maiores 

afluentes, chega a atingir mais de 20 km. A bacia amazônica possui cerca de 23.000 

km de via navegáveis. Por receber afluentes com regimes pluviais diferentes, seu 

volume se mantém praticamente o mesmo durante o ano todo. (JABORANDY,2019) 

Cabe salientar que a hidrografia é importante para o estudo em questão uma 

vez que é fundamental a análise da possibilidade de navegação, visando um possível 

apoio logístico em operações militares e consequentemente um eventual emprego da 

Art Msl Fgt nesta região. 

A bacia amazônica possui grande capacidade de navegação com cerca de 

23.000 Km navegáveis, sendo a navegação hidroviária o único meio de acesso a 

quase todos os municípios da região. O eixo fluvial de navegação principal é o rio 

Solimões/ Amazonas, além de ter outros importantes rios navegáveis: o Rio Negro, 

Branco, Madeira, Purus, Juruá, Tapajós entre outros. (JABORANDY, 2019)  
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FIGURA 2: Bacia Amazônica, principais rios navegáveis 
Fonte: BNDES – Informe de infra-estrutura  

 

3.2 O SISTEMA ASTROS II 

O Brasil é dotado do Sistema ASTROS II, material estratégico produzido pela 

indústria nacional, testado em combate e reconhecido por sua atuação, conforme 

descrito no manual C 6-16: Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes: 

 A Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes, atualmente, emprega o 

Sistema ASTROS II, fabricado pela indústria nacional, que foi testado em 

combate no Golfo Pérsico, sendo reconhecido como um dos mais eficientes 

sistemas táticos de lançadores múltiplos de foguetes em uso no mundo. 

Mostrou também ser simples, possuir mobilidade em qualquer terreno e 

facilidade de operação e manutenção. b. A constante evolução tecnológica 

imprime uma maior fluidez ao campo de batalha, tornando imperativo à 

artilharia poder engajar, com maior alcance e rapidez, uma maior quantidade 

e variedade de alvos, que necessitam ser batidos com considerável redução 

dos tempos de reação, não permitindo que se furtem aos efeitos dos fogos. 

Neste contexto e devido às suas características, a Bia LMF apresenta-se 

como resposta adequada, complementando a artilharia de tubo, 

principalmente para as missões de aprofundamento do combate e 

contrabateria. (BRASIL. 1999, p1-4) 

 

            O Sistema ASTROS foi testado em combate, em um primeiro momento, na 

Guerra entre o Irã e o Iraque. Entre 1983 e 1988 e, posteriormente, já em 1990, 

quando o Iraque invade o Kuwait e uma grande coalizão de países liderados pelos 

Estados Unidos é formada, dando início à guerra pela libertação daquele país. O poder 

aéreo inquestionável dos Estados Unidos foi decisivo para as conduções dos 
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combates e responsáveis por caçar as unidades do Sistema ASTROS II iraquiano. 

Tanto era o valor de combate dado ao Sistema ASTROS, principalmente pelos 

americanos, que foi o único armamento não americano citado no relatório “Conduct of 

the Persian Gulf War – Final Report to Congress” (conduta da Guerra do Golfo 

Pérsico-Relatório final ao congresso), elaborado pelo Departamento de Defesa e 

publicado em abril de 1992, fazendo menção às qualidades do desempenho do 

Sistema ASTROS II, num pequeno parágrafo. (JABORANDY,2019)            

             Devido à importância do material como elemento dissuasório, o Sistema 

ASTROS II é parte de um dos sete projetos estratégicos do Exército Brasileiro, que 

têm por objetivo a manutenção da capacidade Operacional em seu nível máximo. O 

Programa ASTROS 2020, dentro do escopo da pesquisa e desenvolvimento, tem em 

seu projeto o míssil tático de cruzeiro (MTC), com capacidade de atingir alvos em uma 

distância de 300 Km, além do foguete guiado SS-40G, de alta precisão, integrados ao 

Sistema ASTROS. 

           Com início no ano de 2012 e previsão de término em 2023, o Programa 

contempla projetos de pesquisa e desenvolvimento, de aquisição e modernização de 

viaturas do Sistema ASTROS e de construções de instalações de Organizações 

Militares. (EPEx, Revista Portifólio)  

    3.2.1 COMANDO DE ARTILHARIA DO EXÉRCITO E SUA ORGANIZAÇÃO 

             A Artilharia de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro está concentrada 

estrategicamente na parte central de seu território, na cidade de Formosa-GO, nas 

instalações do Forte Santa Bárbara, sede do Comando de Artilharia do Exército, que 

era inicialmente sediado em Porto Alegre (RS). A ativação nas instalações atuais  deu-

se em 29 de janeiro de 2020,  sendo composto pelo 6º Grupo de Mísseis e Foguetes 

(6º GMF), pelo 16º Grupo de Mísseis e Foguetes (16º GMF), pelo Centro de Instrução 

de Artilharia de Mísseis e Foguetes (CI Art Msl Fgt), pelo Centro de Logística de 

Mísseis e Foguetes (C Log Msl Fgt) e pela Bateria de Comando de Artilharia do 

Exército (Bia C Art Ex). Conforme ilustrado na imagem abaixo: 
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FIGURA 3: Estrutura Organizacional do Comando de Artilharia do Exército          
Fonte: BRASIL (2015a) 

 

Um Grupo de Mísseis e Foguetes (GMF) é organizado a três Baterias de 

Mísseis e Foguetes (Bia MF) e uma Bateria de Comando (Bia C). As Bia MF são 

organizadas a duas seções de tiro a três lançadores cada, perfazendo um total de seis 

peças por subunidade, além dos demais subsistemas da artilharia, como 

meteorologia, comunicações, logística, topografia etc. A Bia C tem, dentre outras, as 

missões de prover o suporte logístico para o grupo, instalar o posto de comando e a 

área de trens, dirigir e coordenar os fogos e explorar as comunicações no âmbito do 

grupo (BRASIL, 2015b). 

3.3 RESULTADO DOS QUESTIONAMENTOS 

      Foi realizado um questionário, de participação voluntária, tendo como universo; 

oficiais alunos da ESAO com algum curso de especialização no sistema ASTROS, 

oficiais que servem atualmente no Centro de Instrução de Mísseis e Foguetes, 6º 

Grupo de Misseis e Foguetes e no 16º Grupo de Mísseis e foguetes. Houve uma 

pequena amostra de oficiais a qual ficou mais restrita aos oficiais intermediários e 

subalternos, sendo 10 (dez) Capitães, 5 (cinco) 1º Tenentes e 2 (dois) 2° Tenentes, 

totalizando em 17 militares. Conforme o gráfico a seguir: 
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GRÁFICO 1: Posto e graduação 
Fonte: Autor 

 

       Inicialmente, foram realizadas duas perguntas no intuito de verificar e identificar 

a experiência profissional dos militares envolvidos na pesquisa, questionando sobre 

as funções exercidas quando em contato com o Sistema ASTROS e sobre as 

experiências com o referido sistema. 

      Das respostas coletadas, verificou-se que o universo envolvido possui 

considerável experiência e conhecimento técnico do assunto objeto de estudo devido 

às funções já exercidas junto ao referido sistema, tais como: Instrutor do Centro de 

Instrução de Mísseis e Foguetes, Cmt Bia LMF, Instrutor de manutenção eletrônica, 

Chefe de Seção de Suprimento Classe V (munição), S2, Adjunto S2, Adjunto S3, 

Adjunto do Oficial de Comunicações, Comandante de Linha de Fogo e Chefe da 

Seção de Reconhecimento Comunicação e Meteorologia.   

      Após ser verificada a habilitação e experiência dos militares envolvidos, foi 

perguntado qual seria a principal dificuldade tática encontrada pelo Sistema ASTROS 

na Região Amazônica, foram elencadas as seguintes dificuldades seguindo a 

prioridade na qual foram citadas: 

a) Dificuldade de entrar em posição com a dispersão adequada das peças; 

b) Efeitos ambientais causados pelo disparo de mísseis do sistema; 

c) Dificuldade de realizar a entrada em posição; 

d) Dificuldade em realizar os reconhecimentos necessários pela turma de 

reconhecimento; 

e) Limitação física do terreno, necessidade de utilizar clareiras já existentes para 

realizar a execução do tiro; e 
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f) Saturação de Área com observação dificultada. 

Outro questionamento constante da pesquisa foi se seria viável o emprego 

modular do Sistema Astros em Ambiente de Selva. 12 militares responderam 

positivamente e 5 responderam que negativamente, conforme o gráfico a seguir: 

GRÁFICO 2: Viabilidade de emprego modular em ambiente de selva 
Fonte: Autor 
 

      Perguntado qual seria o melhor modal de transporte mais adequado para o 

sistema ASTROS em ambiente de selva, obtiveram-se os seguintes resultados: 8 

militares acreditam que o melhor modal seja o Aéreo, 5 militares acreditam ser melhor 

o modal terrestre e 4 militares o modal fluvial, conforme o gráfico a seguir: 

 

GRÁFICO 3: Modal de transporte mais adequado 
Fonte: Autor 
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         No intuito de verificar os possíveis entraves logísticos do emprego do sistema 

de ASTROS, foi perguntado quais seriam as principais dificuldades logísticas 

encontradas pelo emprego do referido sistema em ambiente de selva. Foram 

levantadas as seguintes dificuldades na ordem de prioridade na qual foram citadas: 

a) Falta de rede de estradas com infraestrutura compatível para o deslocamento 

das Vrt do sistema; 

b) Dificuldade em manter o fluxo logístico; 

c) Dificuldade de realizar as operações de remuniciamento devido ao terreno; 

d) Mobilidade comprometida; 

e) Manutenção dos sistemas eletrônicos devido à grande umidade do ambiente; 

f) Custo do transporte; 

g) Dificuldade de deslocar os meios do Forte Santa Bárbara em Formosa-GO para 

a Região Amazônica, tendo que alternar o tipo de transporte aéreo, terrestre e 

fluvial; e 

h) Falta de embarcações compatíveis para transportar o peso dos materiais do 

Sistema ASTROS.   

  Por fim, o questionário disponibilizou um espaço para que os militares pudessem  

realizar alguma consideração sobre o estudo em questão, podendo acrescentar 

opiniões sobre o assunto, destacam-se os seguintes pontos: 

a) “A adaptação das doutrinas táticas para empregar o sistema ASTROS no 

ambiente amazônico é fundamental para tornar viável o emprego desse 

material na selva. O 6° GMF foi empregado neste ambiente em anos anteriores, 

sendo assim, a OM pode ter lições aprendidas que podem ser utilizadas no 

Artigo científico.” 

b) “Acredito ser viável o emprego do Sistema ASTROS em ambiente de selva, 

como meio de dissuasão. Devendo, em caso de emprego, ser realizada uma 

análise judiciosa da situação, tendo em vista os danos ambientais que poderão 

ser causados pelos disparos” 

c) “É preciso avaliar a eficiência das munições em ambiente de selva, visto que o 

cálculo de munição para alcançar determinado efeito (neutralização ou 

destruição) não leva em consideração o ambiente denso das matas 

amazônicas.” 

d) “Tema de fundamental importância, por isso, no corrente ano já foram 
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realizados planejamentos para realizar o tiro na Amazônia, para mostrar a 

mobilidade do material e poder de dissuasão.” 

4 CONCLUSÃO 

       O presente estudo se propôs a verificar a possibilidade de emprego da Art Msl 

Fgt em ambiente de selva, constatou-se que a Região Amazônica é uma área de 

grande importância estratégica, devido à sua biodiversidade, riquezas minerais, 

reserva de água doce, além de outros imensuráveis recursos naturais. A Região 

desperta cobiça internacional, sendo fundamental que o Brasil detenha a capacidade 

de manter sua soberania para garantir a proteção da região com emprego de 

modernos Sistemas militares com grande poder de dissuasão. 

        O Brasil, por meio do Comando de Artilharia do Exército, sediado na porção 

central do país na cidade de Formosa-GO, possui condições de atuar em todo território 

nacional, dotado do sistema ASTROS, o qual possui grande poder de dissuasão, já 

testado e aprovado em combate, sendo sua fabricação realizada pela indústria 

nacional. 

         Com a compilação dos dados obtidos no presente estudo identificou-se que, na 

Região Amazônica, o fator de decisão terreno tem grande influência nas operações 

com emprego do Sistema ASTROS. Dentre os principais óbices, pode destacar:  a 

dificuldade de realizar reconhecimento, a observação é comprometida, inexistência de 

estradas com infraestrutura adequada para o deslocamento dos meios da Art Msl, 

dificuldade de realizar a entrada em posição com a dispersão necessária para as 

peças e os possíveis efeitos colaterais causados pelos tiros do sistema com impactos 

ambientais, devido a característica do material, dotado de grande capacidade de 

saturação de área.  

          Em relação aos óbices logísticos, verificou-se uma possível dificuldade de 

deslocar os meios do Forte Santa Bárbara em Formosa-GO para a Região Amazônica, 

sendo, por vezes, necessário alternar o tipo de modal de transporte; aéreo, terrestre 

e fluvial, aliado à falta de embarcações compatíveis para transportar o peso dos 

materiais do Sistema ASTROS. 

        A região possui a alta umidade como característica climática, o que configura 

uma necessidade constante de manutenção dos equipamentos eletrônicos do qual o 

sistema ASTROS é dotado. 
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          O emprego do sistema requer uma grande quantidade de munição. Contudo, 

as operações de remuniciamento são dificultadas no ambiente de selva. Todos os 

aspectos mencionados demonstram a grande dificuldade de manter o fluxo logístico 

na região, principalmente nos grupos de suprimento das classes III (óleos e 

lubrificantes) e V (munição). 

          Quando verificado com o universo de especialistas envolvidos no presente 

estudo, em relação ao modal de transporte mais adequado ao sistema na região e a 

forma de emprego, constatou-se que a maioria acredita ser mais adequado o modal 

aéreo, seguido pelo o modal terrestre e por último o modal fluvial. A pluralidade em 

relação a opinião dos especialistas corrobora a versatilidade do Sistema ASTROS que 

pode ser empregado nos três modais, dependendo do objetivo da missão e da área 

de atuação.  

          Quanto à melhor forma de emprego, a maioria dos especialistas acreditam ser 

a forma modular, deste modo o emprego do Sistema ASTROS pode ser realizado no 

nível subunidade. 

          Baseado nos dados apresentados, verificou-se a grande dificuldade de 

empregar o Sistema ASTROS em ambiente de selva. Entretanto, o Exército Brasileiro 

não se rendeu a tais dificuldades, viabilizando estudos doutrinários com a realização 

de exercício empregando o Sistema ASTROS na Região Amazônica, como por 

exemplo a Operação Ágata X e Operação Foz do Amazonas, oportunidades em que 

foi possível realizar testes do deslocamento logístico para a região, além da realização 

de disparos com diversos tipos de munição. 

             Do exposto, o presente estudo concluiu, com base nas informações obtidas 

pelos especialistas envolvidos, pelas experiências de exercícios realizados na região 

e de outros artigos relacionados ao tema, que mesmo com as dificuldades de 

operação encontradas, é possível o emprego do sistema ASTROS em ambiente de 

selva. Para tanto, deve ser realizado um minucioso estudo do fator de decisão terreno 

o qual tem grande influência sobre o êxito das operações em ambiente de selva.  
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QUESTIONÁRIO 

       O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 
Militares do Cap Art Luciano de jesus Oliveira, cujo tema é A Possibilidade de 
Emprego da Artilharia de Mísseis e Foguetes em Ambiente de Selva. Pretende-se, 
através da compilação dos dados coletados, fornece subsídio para um direcionamento 
mais preciso de um possível emprego da Art Msl Fgt na Região Amazônica.  

       A fim de conhecer as características e possibilidades do Sistema ASTROS, o 
senhor foi selecionado, dentro de um universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais completamente possível.  

       A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes ao emprego da Art Msl Fgt na Região Amazônica. 
Será muito importante, ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, 
suas opiniões a respeito do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para esclarecimentos 
através dos seguintes contatos: E-mail:jesus.luciano@eb.mil.br 

        Luciano de Jesus Oliveira (Capitão de Artilharia – AMAN 2011) 
 

IDENTIFICAÇÃO 

 

1. Qual seu Posto atual? 

2. Qual sua experiência com o Sistema ASTROS? 

3. Qual (is) função (ões) o senhor exerceu quando em contato com o  

Sistema ASTROS? 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

                                      
4. Em sua opinião, qual(is) é(são) a(as) principal(is) dificuldade(s) tática(s) para 

emprego do Sistema ASTROS na Região Amazônica?    

5. O senhor acredita ser viável o emprego do Sistema ASTROS de maneira 

modular em ambiente de Selva? 

6. Qual modal de transporte o senhor acredita ser mais adequado para o emprego 

do Sistema Astros em ambiente de selva? 

7. Em sua opinião, qual(is) é (são) a(s) dificuldade(s) relativa(s) a logística para o 

emprego do Sistema ASTROS em ambiente de selva? 

8. O Sr. gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 


