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RESUMO. 
A artilharia de misseis e foguetes é um sistema capaz de lançar considerável número de mísseis e 
foguetes em um curto período de tempo contra alvos de dimensões consideráveis. Por isso é 
classificado como um sistema de saturação de área. O sistema aumenta a capacidade de dissuasão 
no cenário extrarregional, contribuindo para a estrutura de defesa do país estabelecendo uma postura 
relevante no continente. Por ser um meio nobre, suas operações, ofensivas e defensivas, devem 
obedecer um criterioso planejamento. O emprego deste sistema abrange diversos setores da 
Organização Militar. A seção de inteligência buscará informações sobre o inimigo e a partir dos dados 
coletados processará uma análise de Alvos a fim de estabelecer os alvos compensadores para a 
artilharia de mísseis e foguetes. Estes alvos quando neutralizados proporcionam elevada vantagem 
sobre o inimigo. Portanto devido o sistema permitir o comando interferir decisivamente no combate, o 
presente estudo tem por finalidade identificar quais os tipos de alvos este meio de Apoio de Fogo 
deverá engajar quando empregado em uma operação ofensiva, analisando quais os tipos de alvos 
são compensadores para este tipo de operação e suas peculiaridades. 
 
Palavras-chave: Artilharia. Mísseis e Foguetes. Saturação de Área. Operações Ofensivas. Alvo 
Compensador. 
 
ABSTRACT 
The Missile and rocket artillery is a system capable of launching a considerable number of missiles 
and rockets in a short period of time against targets of considerable dimensions. That is why it is 
classified as an area saturation system. The system increases the deterrent capacity in the 
extraregional scenario, contributing to the country's defense structure by establishing a relevant 
posture on the continent. As it is a noble means, its operations, offensive and defensive, must obey a 
careful planning. The use of this system covers several sectors of the Military Organization. The 
intelligence section will search for information about the enemy and from the data collected will 
process an analysis of Targets in order to establish compensating targets for missile and rocket 
artillery. These targets when neutralized provide a high advantage over the enemy. Therefore, the 
system allows the command to decisively interfere in combat, the present study aims to identify which 
types of targets this Fire Support medium should engage when employed in an offensive operation, 
analyzing which types of targets are compensating for this type. of operation and its peculiarities. 
 
Keywords:Artillery. Missiles and Rockets. Area Saturation. Offensives Operations. Compensating 
Target. 

 
  

                                                
* Capitão-Tenente Fuzileiro Naval. Bacharel em Ciências Náuticas pela Escola Naval (EN) em 2013.  
** Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 
Negras (AMAN) em 2008. Pós Graduado em Ciências Militares pela Escola de Aperfeiçoamento de 
Oficiais (AMAN) em 2018. 



1 

 

1 INTRODUÇÃO 

O sistema ASTROS ( Artillery SaTuration ROcket System ) é fabricado pela 

empresa brasileira AVIBRAS. O projeto foi desenvolvido em 1981 para o Iraque de 

Saddam Hussein que encontrava-se em guerra contra o Irã. No Brasil, o sistema foi 

adquirido pelo Exército Brasileiro e recentemente pelo Corpo de Fuzileiros Navais 

pertencentes à Marinha do Brasil. 

Esse sistema possui a capacidade de lançar munições de diferentes calibres, a 

distâncias que variam entre 9 à 300 km, sendo utilizado para bater alvos de elevada 

importância, como os estratégicos e os localizados em profundidade no campo de 

batalha (BRASIL, 2015). 

O propósito desse sistema é garantir um grande volume de fogos em um curto 

espaço de tempo. Desta forma é classificado como um “Sistema de Saturação de 

Área”. 

O sistema é composto por diversas viaturas. A Viatura Lançadora Múltipla 

Universal (LMU) responsável pelo lançamento dos mísseis e foguetes, a Viatura 

Remuniciadora (RMD) responsável pelo armazenamento e remuniciamento dos 

containers lançadores, a Unidade de Controle de Fogo (UCF) responsável pelo 

monitoramento das trajetórias dos projetis permitindo ajustar o tiro, a Viatura Posto 

de Comando e Controle de Bateria (PCC) responsável pelo controle tático e técnico 

do tiro de uma bateria, a Oficina Veicular e Eletrônica (OFVE) responsável pela 

manutenção da bateria, podendo realizar manutenção até 3° Escalão sem 

necessidade de sair da área de operação, a Viatura Posto Meteorológico (AV-MET) 

responsável pelo levantamento meteorológico, a Viatura Posto de Comando e 

Controle de Batalhão ou Grupo (AV-VCC) responsável pelo controle tático e técnico 

do tiro de um Grupo. Portanto cada viatura possui suas peculiaridades e funções 

específicas e a integração destas permite o funcionamento adequado do 

sistema.(Figura 1). 
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FIGURA 1 – Viaturas Componentes do Sistema Astros 
Fonte: EmpOp, 2012, p. 13 

 

A Bateria de Mísseis e foguetes é composta por: Uma (01) PCC, seis (06) 

LMU, (06) seis RMD, (01) uma OFVE, (01) uma MET e (01) uma UCF.(Figura 2). A 

bateria é capaz de lançar foguetes de diferentes calibres em diferentes quantidades. 

São eles: 70mm (SS-09 TS) para treinamentos, com uma capacidade de lançamento 

de 192 foguetes, 127mm (SS-30) para alvos de material não blindado, com uma 

capacidade de lançamento de 192 foguetes, 180mm (SS-40) para alvos blindados, 

com uma capacidade de lançamento de 96 foguetes e 300mm ( SS-60 e SS-80) 

para alvos de qualquer natureza, com capacidade de capacidade de lançamento de 

24 foguetes.(Figura 2). 

 

 

FIGURA 2 – Composição de uma Bateria 

Fonte: EmpOp, 2012, p. 15 
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1.1 PROBLEMA 

Após uma breve introdução do sistema, um breve histórico, suas 

possibilidades, propósitos e viaturas componentes do sistema e suas funções, tem-

se o seguinte problema: Devido ao seu alcance e sua possibilidade de saturar áreas, 

como podemos classificar os alvos em prioridade de emprego, nas operações 

ofensivas, no Nível Tático? 

1.2 OBJETIVOS 

O estudo tem o objetivo geral buscar o emprego de mísseis e foguetes nas 

operações ofensivas, classificando os possíveis alvos dentro de uma prioridade de 

emprego. Para atingir este propósito foram elaborados os objetivos específicos 

abaixo, de modo a desenvolver uma lógica de raciocínio descritivo.  

a) Identificar a importância da Inteligência no levantamento dos alvos e como 

este levantamento influencia na artilharia de mísseis e foguete; 

b) Realizar um estudo sobre os alvos compensadores para a artilharia de 

mísseis e foguetes; e  

c) Formular um estudo da análise de alvos no nível tático, identificando 

variáveis para determinar a prioridade do alvo, oportunidade de ataque, o tipo de 

munição mais eficiente para o alvo e métodos de ataque. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Grupo de Mísseis e Foguetes tem a missão de realizar fogos contra alvos 

táticos e alvos de interesse dos níveis operacionais e estratégicos, a fim de 

proporcionar à Força Terrestre e ao Comando Conjunto (C Cj) maior poder de fogo 

disponível. (NOTA DE COORDENAÇÃO DOUTRINARIA, 2019) 

O trabalho pretende propor um método de analisar as prioridades dos alvos 

no nível tático nas operações ofensivas de modo que possibilite a Força tomar ações 

que desequilibrem o campo de batalha ao seu favor. 

2 METODOLOGIA 

A fim de encontrar uma possível solução para o problema apresentado, a 

pesquisa se deu através da leitura analítica de manuais, notas de coordenação 

doutrinária e argumentação sobre experiências com o Sistema ASTROS II. 
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A natureza da pesquisa é aplicada pois gera conhecimentos de aplicação 

prática para problemas específicos, e assim chega-se a soluções práticas para os 

problemas apresentados. 

Quanto à abordagem do problema, foi empregada a modalidade de pesquisa 

qualitativa, porque apresenta os resultados através de percepções e análises 

bibliográficas. Desta forma esclarecerá os pontos que geram maior dúvida sobre o 

emprego do Sistema ASTROS. 

Quanto ao objetivo geral, foi empregada a modalidade de pesquisa exploratória 

e subjetivo, tendo em vista o assunto não ser tão difundido, acerca do tema, o que 

exigiu uma abordagem inicial através de pesquisa bibliográfica e discussões com 

pessoal experiente, além de estimular o entrevistado a pensar e falar sobre o 

assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

 O delineamento da pesquisa tem como propósito viabilizar a solução do 

problema levantado baseada em uma revisão de literatura no período de Dez/1999 a 

Jan/2020. Essa delimitação baseou-se na necessidade de atualização do tema, visto 

que o Sistema ASTROS sofre atualizações constantes a fim de manter os softwares 

de acordo com evolução tecnológica e desta forma adequar o seu emprego a essas 

transformações.  

 O limite anterior foi determinado pois representa atualização da Instruções 

Provisórias IP 6-186 - BATERIA DE LANÇADORES MÚLTIPLOS, 1ª Edição, 1983, a 

qual se encontrava muito defasada em relação ao emprego do Sistema e o  material 

utilizado sendo atualizado em Dez/1999 pelo Manual da Bateria de Lançadores 

Múltiplos de Foguetes (C6-16). 

 A pesquisa baseia-se na doutrina atual da Artilharia de Mísseis e Foguetes. O 

Manual de Emprego de Artilharia de Foguetes em Apoio aos Grupamentos 

Operativos de Fuzileiros Navais, da Marinha do Brasil, e a Nota de Coordenação 

Doutrinária: Comando de Artilharia do Exército de 2018, a Nota de Coordenação 

Doutrinária: O Grupo de Misseis e Foguetes nas Operações de 2019 e o Manual da 

Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes (C6-16), do Exército Brasileiro, são as 

fontes utilizadas nesta pesquisa para a busca de conhecimento e desenvolvimento 

doutrinário. 
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a. Critério de inclusão: 

- Estudos publicados em português ou inglês, relacionados ao emprego do 

Sistema e Inteligência Militar; e 

- Estudos e matérias jornalísticas que abordam inovações tecnológicas com 

reflexos em uma maior eficiência nos meios de busca de alvos; e 

b. Critério de exclusão:  

- Estudos que abordam o emprego e coordenação de fogos dos diferentes 

tipos de Apoio de Fogo; e 

- Estudos onde o foco principal é o avanço da tecnologia para fins militares. 

A fim de obter um melhor conhecimento melhor sobre o problema levantado, 

será descrito as principais características do Sistema Astros. 

2.1.1 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES 

2.1.1.1 POSSIBILIDADES 

São possibilidades do Sistema Astros: 

(1)Desencadear, em curto espaço de tempo, uma considerável massa de 
fogos capaz de saturar uma área, neutralizando ou destruindo alvos 
inimigos. 
(2) Entrar e sair rapidamente de posição. 
(3)Engajar, simultaneamente, dois alvos inimigos, realizando missões de 
tiros com as seções e mantendo, ainda, uma boa massa de fogos sobre 
eles. 
(4) Realizar rápida ajustagem sobre alvos inopinados.  
(5) Operar com diferentes tipos de foguetes, possibilitando variações de 
alcances e calibres, de acordo com a natureza do alvo, com sua localização 
e com o efeito desejado. (BRASIL,1999). 

2.1.1.2 LIMITAÇÕES 

 São Limitações do Sistema ASTROS: 

(1) Impossibilidade de manutenção de um apoio cerrado e contínuo, sendo, 
portanto, imprópria para o cumprimento de missões  táticas de apoio geral e 
apoio direto. 
(2) Necessidade de sucessivas mudanças de posição, realizadas 
imediatamente após a execução de cada missão de tiro. 
(3)Dispersão do tiro superior à da artilharia de tubo e proporcional  ao 
alcance e altitude de lançamento. 
(4) Sensibilidade à ação dos meios de busca de alvos inimigos, em virtude 
dos efeitos produzidos pelos foguetes no início das trajetórias, tais como 
clarão, poeira, fumaça e ruído. 
(5)O sistema é inadequado ao emprego para bater alvos de pequenas 
dimensões. (BRASIL,1999). 
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2.1.2 DESDOBRAMENTOS 

O Sistema Astros necessita de uma grande área a fim de cumprir sua missão e 

dificultar a busca de alvos do inimigo para isso desdobra-se no terreno da seguinte 

forma: 

2.1.2.1 POSIÇÃO DE ESPERA 

É uma porção da área de posição com características topotáticas favoráveis 
à cobertura das vistas terrestres e aéreas inimigas, e que permite a 
manutenção, o carregamento e a dispersão das viaturas. Pode ser ocupada 
antes, durante e após o desencadeamento de missões de tiro pelas Bia MF. 
Normalmente ela é ocupada somente pelas viaturas ASTROS para o apoio 
a realização do disparo e por terem proteção blindada. (NOTA DE 
COORDENAÇÃO DOUTRINARIA, 2019). 

2.1.2.2 POSIÇÃO DE TIRO 

É uma região da área de posição ocupada por uma bateria de tiro, uma 
seção ou por lançadores para bater um ou mais alvos. Em princípio, de 
cada posição de tiro só se realiza uma missão de tiro, pois a posição é 
denunciada após cada disparo. Quando os meios de busca de alvos 
inimigos não estão totalmente ativados ou quando a situação permitir, 
admite-se que a bateria de tiro, seção ou lançador continue atirando da 
mesma posição e, também, recarregue nela. Entre duas posições de tiro 
deve ser guardada a distância mínima de 1.000 metros. (NOTA DE 
COORDENAÇÃO DOUTRINARIA, 2019). 

2.1.2.3 ÁREA DE POSIÇÃO 

 Abrange a posição de espera e a posição de tiro. 

A área de posição da bateria de mísseis e foguetes corresponde ao 
conjunto de posições voltadas para realização de atividades de 
remuniciamento de lançadores, manutenção de viaturas ASTROS, 
levantamento meteorológico, disparo dos mísseis e foguetes e demais 
atividade logísticas realizadas por uma Bia MF. (NOTA DE 
COORDENAÇÃO DOUTRINARIA, 2019). (Figura 3) 

 

FIGURA 3 – Desdobramentos 
Fonte: CGCFN-311.4, 2017, p. 3-5 
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2.1.3 A BATERIA DE MÍSSEIS E FOGUETES NAS OPERAÇÕES OFENSIVAS 

As operações ofensivas são dividas em tipos, caracterizados pelas finalidades 

específicas que buscam: Marcha para o Combate, reconhecimento em força, Ataque 

Coordenado, Aproveitamento do Êxito e Perseguição. Cada uma destas possuem 

peculiaridades próprias. Deste modo, tem-se a necessidade de conhecer as 

características e propriedades de cada uma delas, bem como os procedimentos a 

serem adotados pela a artilharia de mísseis e foguetes nestas diferentes fases. O 

foco desta pesquisa será no ataque coordenado sobre a prioridade dos alvos. 

2.1.3.1 MARCHA PARA O COMBATE 

Definição: A Marcha para o Combate é uma marcha que visa entrar ou 

reestabelecer contato com o inimigo. 

Durante o movimento, caso os meios de BA (Busca de Alvos) identifiquem 
alvos compensadores profundos e que possam interferir na manobra da 
divisão, a Bia LMF poderá ser empregada para neutralizá-los, entretanto o 
emprego da Bia LMF deve ser evitado , tendo em vista as características 
destas fases e a proximidade de tropas amigas. ( C6-16,1999). 

2.1.3.2 ATAQUE COORDENADO 

O Ataque Coordenado é planejado detalhadamente e visa destruir ou 

neutralizar um posição defensiva inimiga. A função da Bateria no ataque coordenado 

é aprofundar o combate devido ao alcance o seu armamento e poderá prestar apoio 

no ataque, entretanto deve-se atentar para segurança da tropa, uma vez que o 

Sistema é um sistema de saturação de área e possui elevada dispersão. Ações 

durante o ataque coordenado: 

a) Dependendo da forma de emprego e dos fatores de decisão , um maior 
número de posições de tiro por área de posição, poderá ser previsto. O 
aumento das necessidades dos subsistemas de artilharia e ainda a 
interferência com a manobra da arma-base devem ser analisados. 
b) As posições de tiro devem bater com o alcance mínimo a LC (Linha de 
Contato). 
c. As posições de tiro devem permitir bater com o último terço do alcance 
máximo, as regiões dos possíveis alvos. 
d. Após a realização de qualquer disparo, a posição de tiro deve ser 
desocupada. Todavia, a referida posição poderá ser ocupada 
posteriormente, para a realização de outro disparo. ( C6-16,1999). 

2.1.3.3 APROVEITAMENTO DO ÊXITO E PERSEGUIÇÃO 

O Aproveitamento do Êxito visa explorar o sucesso alcançado no ataque 

enquanto a perseguição tem o objetivo de destruir o inimigo. Durante essa fase as 
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principais ações da Bateria de Mísseis e Foguetes são: 

a. Não é normal o emprego da Bia LMF nestes tipos de operações. 
b. O emprego deve ser evitado face as dificuldades de ressuprimento dos 
itens classe V, dificuldades para estabelecimento das medidas de 
coordenação e a constante atualização da carta de situação com o 
posicionamento das forças empenhadas, informações imprescindíveis para 
o fogo de saturação. ( C6-16,1999). 

2.1.4 ESTUDO DE SITUAÇÃO 

A fim de analisar os alvos prioritários para a artilharia de mísseis e foguetes 

deverá ser realizado antecipadamente o estudo de situação. Este irá fornecer a 

solução para um problema militar, em qualquer nível, por meio de análises 

criteriosas de variáveis que podem determinar o resultado da operação. Essas 

variáveis são conhecidas como os fatores da decisão. Os principais fatores são: 

Missão, Inimigo, Terreno e Condições Meteorológicas, Meios e Tempo disponível e 

recentemente foi adicionado mais um fator da decisão, Considerações Civis, devido 

ao advento da tecnologia, o mundo tornou-se cada vez mais integrado e globalizado, 

transformando o Ambiente Operacional, hoje caracterizado por edificações, áreas 

urbanizadas e humanizadas, desta forma cresce de importância este fator, 

fortemente ligado com direitos humano.  

Portanto Caberá ao Comandante da Bateria propor o processo a ser utilizado 

no engajamento dos alvos, de acordo com os fatores da decisão levando em 

consideração as características do armamento tais como: Diferentes tipos de 

munição, mobilidade, alcance, saturação de área e dispersão e suas implicações 

juntamente com cada fator da decisão que será abordado em metodologia. ( C6-

16,1999) 

2.2 COLETA DE DADOS 

Na sequência do aprofundamento teórico a respeito do assunto, o 

delineamento da pesquisa contemplou a coleta de dados pelos seguintes meios: 

entrevista exploratória e grupo focal. 

2.2.1 Entrevistas 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências 

relevantes, foram realizadas entrevistas exploratórias com os seguintes 

especialistas, em ordem cronológica de execução: 
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Nome Justificativa 

NATANAEL AMARAL ZARPELÃO  – 1T(QC-
FN) MB 

Experiência como Cmt SU da Bia LMF do Batalhão 
de Artilharia de Fuzileiros Navais 

DANILO COSTA DE ARAÚJO – 1T(QC-FN) 
MB 

Experiência como CLF da Bia LMF do Batalhão de 
Artilharia de Fuzileiros Navais 

QUADRO 1– Quadro de Especialistas entrevistados 
Fonte: O autor 

2.2.2 Questionário 

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

exerceram a função de comandante de uma Bateria do Sistema Astros. Desta forma,  

o estudo baseou-se aos oficiais que possuem o curso de especialização do sistema 

Astros  devido à sua formação mais completa e especializada. 

A amostra para responder aos questionários foi aos militares que 

comandaram a Bateria durante os exercícios com munição real em Formosa-GO, 

possuindo maior adestramento e conhecimento de aplicabilidade e emprego do 

sistema. A Bateria de Mísseis e Foguetes foi escolhida pelo fato de ser o menor 

escalão empregado além de seus integrantes possuírem uma formação mais 

aprofundada e técnica.  

Dessa forma, utilizando-se o efetivo de uma Bateria, a população a ser 

estudada foi estimada em 72 militares. A fim de atingir uma maior confiabilidade das 

induções realizadas, buscou-se atingir uma amostra significativa, utilizando como 

parâmetros o nível de confiança igual a 90% e erro amostral de 10%. Nesse sentido, 

a amostra dimensionada como ideal (nideal) foi de 65. 

Apesar de o comando da Bateria ser, normalmente, oficiais subalternos 

(Primeiro-Tenente), contemplando o horizonte do Corpo de Fuzileiros Navais, a 

amostra contemplou oficiais intermediários (capitães) pois estes que deveriam 

exercer esta função. Dessa forma foram distribuídos questionários para 10 oficiais 

da MB com experiência. 

O efetivo acima foi obtido considerando 16% da amostra ideal prevista 

(nideal=65), utilizando-se como N o valor de 10 militares, sendo que este número é 

relativamente inferior devido ao CFN ter adquirido recentemente o Sistema Astros e 

desta forma possuir poucos oficiais que possuem o Curso do Sistema Astros. 

A partir do nideal (65), conclui-se que o tamanho amostral obtido (n=10) foi 

inferior ao desejado, o que não inviabiliza, devido o nível de especialização e 
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conhecimento da amostra. 

2.2.3 Grupo Focal 

Devido à natureza exploratória da investigação e finalizando a coleta de 

dados, foi conduzido um grupo focal, visando a debater os resultados colhidos nos 

questionários, com os seguintes especialistas: 

Nome Justificativa 

MARCOS VINÍCIUS PEREIRA GUIMARÃES – 
CT(FN) MB 

Experiência como Cmt SU da Bia LMF do 
Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais 

NATANAEL AMARAL ZARPELÃO  – 1T( QC-
FN) MB 

Experiência como Cmt SU da Bia LMF do 
Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais 

DANILO COSTA DE ARAÚJO – 1T(QC-FN) 
MB 

Experiência como CLF da Bia LMF do 
Batalhão de Artilharia de Fuzileiros Navais 

QUADRO 2– Quadro de Especialistas participantes do Grupo Focal 
Fonte: O autor 

Durante a orientação do referido grupo focal, foram levantadas, como pautas, 

discursões a cerca do assunto e analisando junto ao discorrido na doutrina obtida 

por intermédio das entrevistas, notadamente nos seguintes aspectos: 

a) A importância da Inteligência na Busca de Alvos; 

b) Alvos compensadores para Artilharia de Mísseis e foguetes; 

c) Processo de Análise de Alvos, uma vez identificado ser um alvo Altamente 

Compensador. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 RESULTADOS 

A seguir será discutido os possíveis resultados para o problema levantando 

nesta pesquisa.  

Observado algumas peculiaridades do Sistema e a fim de buscar o melhor  

resultado para esta pesquisa será abordado uma análise técnica a qual permitirá 

chegar a uma conclusão tática a cerca do emprego do Material. 

3.1.1 SATURAÇÃO DE ÁREA 

O ERRO PROVÁVEL CIRCULAR (CEP) (Figura 4) é a Área que contem 50% 

dos impactos de uma série de tiros. O CEP pode ser extraído na tabela de tiro 

(Figura 4). Esta é elaborada pela empresa responsável pela fabricação dos mísseis 

e foguetes e após uma série de testagens é verificado um certo tipo de padrão. O 

CEP é variável e suas dimensões dependem da distância para o alvo, da altitude de 
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tiro e tipo de munição empregada. 

 

FIGURA 4 – Erro Provável Circular 
Fonte: DT-AST-402, 2016, p. 1-3 

 

A ÁREA EFICAZMENTE BATIDA DA SATURAÇÃO é formada por 90% a 

94% de todos os impactos da série de tiro ou rajada. No ASTROS a dimensão de 

uma AEB para uma lançadora equivale à área cujo raio (RAIO EFICAZ) é o dobro do 

raio da área do CEP. Abaixo encontra-se uma figura ilustrando a AEB  de uma 

bateria utilizando o foguete SS-30 no alcance de 35 km (Figura 5). 

 

FIGURA 5 – Área Eficazmente Batida 
Fonte: CGCFN-311.4, 2017, p. 10-4 
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Como visto, A ÁREA EFICAZMENTE BATIDA DA SATURAÇÃO abrange uma 

áres com 90% a 94% dos impactos. Desta forma, existe a possibilidade de 6% a 

10% dos impactos estarem fora desta região. A fim de proporcionar segurança as 

tropas amigas é estabelecido a Margem de Segurança. Essa região comportará 

100% dos impactos de uma série, e portanto  pode-se inferir que fora dessa região 

não terá impactos proporcionando assim a segurança das tropas amigas. As 

dimensões da Margem Segurança dependerá do tipo de munição, a distância para o 

alvo (alcance) e se os elementos de tiro foram calculados com ou sem os dados 

Meteorológicos.( Figura 6) 

FIGURA 6 – Tabela Margem de Segurança 

Fonte: DirTir-FN, 2012, p. 106 

Analisando a Figura 6, é possível verificar que a tabela fornece  como 

resultado a Margem de Segurança Lateral e Margem de Segurança em Alcance e 

que estes possuem um elevado valor absoluto demonstrando assim que os fogos do 

Sistema Astros abrangem uma região considerável do terreno. 

3.1.3 GRAU DE PRONTIDÃO 

Devido a todas as peculiaridades, o sistema ASTROS necessita de um tempo 

de reação para a execução do tiro. O Grau de Prontidão mede a capacidade da 

bateria desde o recebimento de uma missão de tiro até sua execução. Existem três 

Graus de Prontidão: 

a) Grau Zero - o grau de prontidão é considerado zero quando todos os 
passos para desencadear o tiro são iniciados depois da decisão do 
emprego da Bia LMF. O Tempo de Reação para a execução do tiro deve 
levar em consideração o tempo necessário para: a execução de tarefas de 
reconhecimento; ocupação da Área de Posição; teste das comunicações; 
estabelecimento das ligações; análise da missão; municiamento das UT; 
cálculo dos dados iniciais para a pontaria das UT; deslocamento para a 
Posição de Tiro; ocupação da Posição; computação dos dados de tiro e 
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realização do disparo;  
b) Grau I - a Bia LMF está na condição I de prontidão quando é dada uma 
missão de tiro inopinada, porém a Bateria já encontra-se na Posição de 
Espera, as UT já estão carregadas com o tipo de foguete adequado para 
obter o efeito desejado sobre o alvo e o Comando da Bateria já realizou, 
previamente, o reconhecimento da Posição de Tiro conveniente para o alvo 
atribuído. O Tempo de Reação da Bateria deve levar em conta o intervalo 
de tempo para: análise da missão (avaliar a quantidade de munição a ser 
consumida na missão e o número de UT a empregar); cálculo dos dados 
iniciais para a pontaria das UT; deslocamento para a Posição de Tiro; 
ocupação da Posição; computação dos dados de tiro e realização do 
disparo; e 
c) Grau II - a Bia LMF está na condição II de prontidão quando uma missão 
de tiro previamente planejada é dada e a Bateria de Tiro encontra-se 
carregada na Posição de Espera (excepcionalmente, na Posição de Tiro). 
(CGCFN-311.4, 2017) 

  

3.1.2 INTELIGÊNCIA E A BUSCA DE ALVOS 

 A função de combate inteligência compreende o conjunto de atividades, 

tarefas e sistemas inter-relacionados empregados para assegurar compreensão 

sobre o ambiente operacional, as ameaças (atuais e potenciais), os oponentes, o 

terreno e as considerações civis (EB20-MC-10.207, 2015). 

 Observando a importância deste item os respondentes do questionário foi 

unânimes ao identificar como se da a influência da Inteligência para o combate. A 

tabela e o gráfico a seguir apresentam o resultado obtido: 

TABELA 1 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca de como se dá a influência da 
Inteligência no combate. 

Grupo 
 

Influência  
Da Inteligência 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

 O planejamento das informações 
fica ao encargo do S3 e não da 
Inteligênica 

0 0,0% 

Fornece uma consciência 
situacional, fornecendo 
informações que permitem 
indenticar as possibilidades e 
limitações do inimigo 

10 100,0% 

Não Influencia 0 0,0% 
TOTAL 10 100,0% 

Fonte: O autor 
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 Abaixo poderá ser verificado um Gráfico que ilustra o resultado obtido. 

 

GRÁFICO 1– Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre a influência da Inteligência no 
combate. 

Fonte: O autor 

 O Planejamento da inteligência ocorre nos diferentes níveis, nesta pesquisa o 

enfoque será no nível tático, neste nível a inteligência visa apoiar a condução das 

operações fornecendo dados do inimigo, material empregado e doutrina.   

 A Inteligência possui um ciclo para a produção dos dados. Orientação, 

Obtenção, Produção e Difusão. Uma das fases mais importantes é a obtenção. 

Nessa fase são utilizados meios de busca (Material e Pessoal) (Figura 7, 8, 9 e 10) 

de modo a levantar informações do inimigo.  

     

FIGURA 7 – Aeronave Remotamente Tripulada  FIGURA 8 – Sensor de Sinais  
Fonte: EB20-MC-10.207, 2015, p. 4-4   Fonte: EB20-MC-10.207, 2015, p. 4-4 

    

FIGURA 9 – Radar Terrestre    FIGURA 10 – Sensor de Reconhecimento 
Fonte: EB20-MC-10.207, 2015, p. 4-4   Fonte: EB20-MC-10.207, 2015, p. 4-4 
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 Desta forma a inteligência contribui para aquisição de alvos compensadores 

que podem interferir diretamente no combate fornecendo suas principais 

características como: localização, valor e composição, além de identificar as 

possibilidades e limitações de cada alvo. Obtida essas informações o alvo será 

analisado e definido qual o melhor tipo de Apoio de Fogo disponível para causar o 

efeito desejado com maior êxito. 

3.1.4 ALVOS COMPENSADORES PARA A ARTILHARIA DE MÍSSEIS E 

FOGUETES 

 Observado as características do sistema desenvolvida ao longo deste artigo é 

possível notar a importância do sistema e sua capacidade de interferir no combate e 

desequilibrar as ações a favor de suas tropas, seja pela possibilidade de bater alvos 

a grandes distâncias, seja pela capacidade de saturar uma área de grandes 

dimensões. Entretanto como visto, o sistema demanda um tempo para empregá-lo. 

Esse tempo é necessário para determinar algumas variáveis imprescindíveis para a 

execução do tiro: natureza do alvo, melhor posição de tiro para ocupar, distância 

para o alvo, altitude e tipo de foguete de empregado a fim de obter o feito desejado. 

A amostra foi questionada sobre o tipo de Alvo Compensador para o Sistema 

Astros. Obtendo a tabela e Gráfico abaixo.  

TABELA 2 - Opinião absoluta e percentual do total da amostra acerca dos Tipos de Alvos são 
compensadores para o Sistema ASTROS. 

Grupo 
 

Alvos 

Amostra 

Valor 
absoluto 

Percentual 

 Alvos Fugazes 0 0,0% 

Alvos de Grandes Dimensões 6 60,0% 

Alvos de Pequeno Porte 
 
Alvos que Apresentam Alta 
porcentagem de baixa, 
desabrigados e material 
estacionado 

1 
 
 

3 
 

10,0% 
 
 

30,0% 
 

TOTAL 10 100,0% 

Fonte: O autor 
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A percepção da amostra é que o alvo compensador para o sistema Astros são 

Alvos de Grandes Dimensões (60,0%) e logo em seguida  Alvos que apresentam 

alta porcentagem de baixa, desabrigados e material estacionado (30,0%) e após 

alvos de pequeno porte (10,0%)  e alvos fugazes não foi selecionado pela mostra. 

 

 

GRÁFICO 2– Opinião da amostra, em valores absolutos, sobre os tipos de alvos compensadores 
para o Sistema ASTROS. 

Fonte: O autor 

Segundo Brasil (2017, p. 4-2), a Bia LMF é especialmente apropriada para 

bater alvos de maiores dimensões por meio de densas concentrações de fogos, 

buscando a saturação de área que, em princípio, será executada por meio de fogos 

pré-planejados e batidos com missão tipo eficácia. A saturação de área visa a 

causar uma alta percentagem de baixas, particularmente sobre pessoal desabrigado, 

além de consideráveis danos materiais, incluindo blindados, devido à grande 

incidência de impactos diretos. No entanto, os lançadores múltiplos são grandes 

consumidores de munição. Em consequência, a Bia LMF não deve ser empregada 

para bater alvos de pequena importância para a manobra de fogos. Os alvos devem 

ser batidos por rajadas completas, podendo, em determinadas situações, em face da 

análise do alvo e da estimativa de efeitos, ser conveniente a divisão dos fogos da 

Bateria sobre dois ou três pontos localizados no interior da área do alvo a ser batido. 

Mesmo com as limitações como tempo de reação, alto custo da munição, 

engajamento à alvos fugazes, isso não impede que determinados tipos de alvos 

sejam batidos pelo Sistema Astros. Estes deverão passar por uma criteriosa análise 

e identificado que não há outro meio de Apoio de Fogo capaz de engajar e obter o 

mesmo efeito desejável. Cresce de importância a figura das agências de 

coordenação de Apoio Fogo e o CAF (Coordenador de Apoio de Fogo). 
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A coordenação do apoio de fogo de fogo não é uma tarefa simples. O CAF 

deverá analisar todas as possibilidades e limitações de todos os meios de apoio de 

fogo disponíveis para a operação para isso, ele segue alguns princípios da 

coordenação do apoio de fogo intimamente ligada ao sistema ASTROS, como por 

exemplo, emprego Econômico dos meios “os meios mais econômicos para o 

fornecimento do apoio de fogo serão empregados quando a munição, segurança 

tática e a coordenação permitirem” ( CORDENAÇÃO DE APOIO DE FOGO, 2008 p. 

2-2) e empregar o mais baixo escalão de apoio de fogo capaz de fornecer o apoio 

adequado “o apoio de fogo é fornecido pelo menor escalão capaz de obter o efeito 

desejado sobre determinado alvo” (CORDENAÇÃO DE APOIO DE FOGO, 2008 p. 

2-2). 

Ainda sobre os alvos compensadores para o Sistema ASTROS, Segundo 

Brasil (2017, p. 3-6), a artilharia de mísseis e foguetes visa bater alvos de interesse 

de nível estratégico, operacional ou de comando da FTC (Força Terrestre 

Componente), não sendo ideal para alvos fugazes, visto que necessita de maior 

planejamento e coordenação com o controle do espaço aéreo e tampouco para 

alvos que exijam precisão ou de dimensões reduzidas, visto que este material possui 

poder de saturação de área. Visto isso, não é o caso a utilização deste sistema em 

áreas em que haja grande concentração de civis, devido ao efeito colateral que 

proporciona uma rajada de foguetes em um alvo. 

3.2 DISCUSSÃO 

 Durante o estudo foi levantado algumas questões em relação aos alvos 

compensadores para a artilharia de mísseis e foguetes: 

 a) Importância das possibilidades e limitações da Artilharia de mísseis e 

foguetes, a fim de melhor empregá-lo.  

 b) Importância da Inteligência no levantamento dos alvos e como este 

levantamento influencia na artilharia de mísseis e foguete. 

 b) Quais são os alvos compensadores para a artilharia de mísseis e foguetes. 

 c) Análise de alvos no nível tático, identificando variáveis para determinar a 

prioridade do alvo, oportunidade de ataque, o tipo de munição mais eficiente para o 

alvo e métodos de ataque. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Portanto em relação aos estudos e objetivos intermediários deste artigo, 

conclui-se que atendeu ao pretendido, conseguindo identificar e explicar de forma 

lógica e sequencial o conhecimento necessário para a conclusão do objetivo geral. 

Sobre a Inteligência foi apresentado um estudo doutrinário sobre as 

principais características desta, o seu ciclo de obtenção de dados, e a análise dos 

dados levantados dos alvos a fim de empregar o meio de apoio de fogo mais 

adequado, viabilizando assim este estudo. A compilação de dados através do 

questionamento com a amostra permitiu identificar a importância da Inteligência no 

levantamento dos alvos e concluindo que esta fornece uma consciência situacional, 

fornecendo informações que permitem identificar as possibilidades e limitações, 

Em relação ao objetivo realizar um estudo sobre os alvos compensadores 

para a artilharia de mísseis e foguetes, foi apresentado um estudo doutrinário sobre 

as possibilidades e limitações do Sistema ASTROS, identificando que devido a 

essas peculiaridades o mesmo obterá melhor efeito desejado. Chegando-se a 

conclusão que alvos de grandes dimensões e Alvos que apresentem alta 

porcentagem de baixa, desabrigados e material estacionado são os alvos mais 

vantajosos de serem engajados pelo Sistema Astros. 

Quanto ao objetivo de analisar os alvos no nível tático, identificando 

variáveis para determinar a prioridade do alvo, oportunidade de ataque, o tipo de 

munição mais eficiente para o alvo e métodos de ataque, foi apresentado um estudo 

doutrinário sobre as agências de coordenação de apoio de fogo bem como a 

capacidade do CAF analisar o melhor tipo de apoio de fogo para cumprir 

determinada missão de tiro, concluindo-se que cada tipo de armamento possui 

características que lhe são peculiares e desta forma o profundo conhecimento sobre 

cada um deles faz-se necessário a fim de decidir qual apoio de fogo será capaz de 

causar o efeito desejado no alvo. Levando-se a conclusão do objetivo geral deste 

estudo. 

Quanto ao objetivo geral, conclui-se que foi atendido. Através da conclusão 

dos objetivos intermediários foi possível criar uma sequencia capaz de identificar os 

alvos compensadores para a artilharia de mísseis e foguetes, que foram 

materializados pelos questionários e entrevistas, nos apêndices A e B, respondidos 

por militares que atuam no Sistema ASTROS. 
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ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do 
CT(FN) Marcos Vinícius Pereira Guimarães, cujo tema é As peculiaridades da artilharia de 
mísseis e foguetes e suas implicações nas operações ofensivas, identificando quais os 
tipos de alvos são compensadores para este tipo de apoio de fogo. Pretende-se, através da 

compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais preciso do 
emprego doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro (EB) para o seu emprego. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 
dentro de um amplo 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 desenvolvimento e distribuição de materiais de emprego 
militar que aumentem a eficiência das pequenas frações do EB. 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: 

Marcos Vinícius Pereira Guimarães (Capitão – Tenente(FN) – EN 2013) 

Celular: (21) 99575-7591 

E-mail: marcosvpgrj@gmail.com  

 

IDENTIFICAÇÃO 

1. Qual seu posto/graduação atual? 

(   ) Cap      (   ) Ten (   ) Sgt 

 
2. Qual é a sua experiência em operações com o emprego do Sistema ASTROS? 

(   ) Formosa-GO 

(   ) Santa Maria-RS 

(   ) Outras: _________________________________________________  

(   ) Nenhuma. 

 
3. Qual (is) função (ões) exerceu nas operações acima citadas? 

(   ) Comandante de Bateria 

(   ) Comandante da Linha de Fogo 

(   ) Comandante da Seção de Manutenção 

(   ) Outras: ___________________________________________________ 
 

mailto:marcosvpgrj@gmail.com


 

ASPECTOS DOUTRINÁRIOS 

 
4. A Inteligência é de fundamental importância para o combate. Na sua opinião, como 

se dá essa influência? 

( ) O planejamento das informações fica ao encargo do S3 e não da Inteligência. 

( ) Fornece uma consciência situacional, fornecendo informações que permitem 
identificar as possibilidades e limitações do inimigo. 

( ) Não Influencia. 

 
5. Visto que o Sistema Astros tem o objetivo de saturar uma área (observe a figura 

baixo) e é considerado um meio nobre capaz de interferir no resultado do combate, na sua 
opinião, qual são os tipos de Alvos Compensadores para o Sistema Astros? 

 
FIGURA 5 – Área Eficazmente Batida 
Fonte: CGCFN-311.4, 2017, p. 10-4 

 

( ) Alvos Fugazes. 

( ) Alvos de Grandes Dimensões. 

( ) Alvos de Pequeno Porte 

( ) Alvos que apresentem alta porcentagem de baixa, desabrigados e material 
estacionado. 

( ) outras: __________________________________________________ 

 
6. De acordo com as Opiniões expressas na questão anterior, quais Alvos são 

Compensadores para o Sistema Astros? 

( ) Reserva Inimiga e Instalação Logística.  

( ) Tropa Blindada em Movimento e Companhia de Infantaria em Zreu. 

( ) Tropa Valor Pelotão e Armamento de Tiro Tenso. 

 

 



 

7. Como o Sr. considera a doutrina que está em vigor: 

(   ) Muito satisfatórias (   ) Satisfatórias (   ) Insuficientes 

 

SOLUÇÕES TECNOLÓGICAS 

 
8. O A busca de Alvos permite encontrar alvos e contribui para o engajamento. O 

avanço da tecnologia proporciona busca de alvos cada vez mais eficientes. Em relação a busca 
de alvos e sua evolução, quais são as necessidades a serem observadas para o seu 
aprimoramento? 

( ) Rápido engajamento no alvo proporcionado mais eficiência no efeito desejado. 
( ) Monitoramento Constante das Atividades Inimigas. 
( ) Causar Efeito surpresa. 
( ) Não há necessidades. 

 

 

FECHAMENTO 

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

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela participação. 



 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 

 

ENTREVISTA COM ESPECIALISTAS (Sistema Astros) 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em Ciências 

Militares do CT(FN) Marcos Vinícius Pereira Guimarães, cujo tema é As peculiaridades da 

artilharia de mísseis e foguetes e suas implicações nas operações ofensivas, identificando 

quais os tipos de alvos são compensadores para este tipo de apoio de fogo. Pretende-se, 

através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para um direcionamento mais 

preciso do avanço tecnológico e doutrinário de que necessita o Exército Brasileiro (EB) para o seu 

emprego. 

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi selecionado, 
dentro de um amplo 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 desenvolvimento e distribuição de materiais de emprego 
militar que aumentem a eficiência das pequenas frações do EB. 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: 

Marcos Vinícius Pereira Guimarães (Capitão – Tenente(FN) – EN 2013) 

Celular: (21) 99575-7591 

E-mail: marcosvpgrj@gmail.com 

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. Posto/graduação e Nome-de-guerra, Experiências Profissionais relevantes, Cursos e 

Estágios inerentes à área de estudo. 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

mailto:marcosvpgrj@gmail.com


 

QUESTIONAMENTOS 

 

2. O Sistema ASTROS possui peculiaridades que lhe são particulares. Na sua opinião, quais 

são as principais características deste Sistema? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3. A inteligência é fundamental para o êxito da missão. Em relação ao levantamento de alvos, 

qual a importância da Inteligência e como este levantamento influencia na Artilharia de Mísseis e 

Foguetes? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4. Qual a relação entre as agências de coordenação de apoio de fogo e o processo de 

análise de alvos? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5. Conforme as peculiaridades descritas anteriormente, na sua opinião, quais são os tipos de 

alvos a serem engajados pela Artilharia de Mísseis e Foguetes a fim de obter o melhor resultado 

possível? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

6. Cite exemplos de alvos altamente compensadores para a Artilharia de Mísseis e Foguetes? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 



 

7. O Sr. possui alguma experiência e materiais (documentos, fotos, relatórios...) interessantes 

que possam ajudar a ilustrar a sua opinião? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

8. O Sr. pode indicar outros especialistas que possam contribuir com este estudo? 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obrigado pela participação. 
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