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EMPREGO DA ARTILHARIA DE MÍSSEIS E FOGUETES NAS OPERAÇÕES 
DEFENSIVAS: ATUAÇÃO NA DEFESA EM POSIÇÃO 

 
Bruno Morais dos Santos* 

Anderson Eduardo e Souza Reis** 
 

RESUMO 
A Artilharia de Mísseis e Foguetes constitui o nobre meio de apoio de fogo com o qual o comandante 
tático, nos mais altos escalões, pode contar para obtenção da superioridade no campo de batalha. O 
sistema ASTROS é o sistema de Mísseis e Foguetes, de fabricação nacional utilizado pelo Exército 
Brasileiro e tem se confirmado como um dos principais elementos de dissuasão extrarregional. No 
emprego da artilharia de campanha na defesa em posição, os mísseis e foguetes atuam como meio de 
apoio de fogo suplementar a artilharia de tubo calibre leve e médio. O seu alcance e volume de fogo 
permitem o emprego de seções de artilharia como unidades de tiro para neutralização de alvos de alto 
valor com grandes dimensões. Dessa forma, o presente estudo tem por finalidade apresentar uma 
proposta de emprego deste nobre meio, baseado em suas capacidades técnicas, e estabelecer uma 
prioridade de alvos e cada uma das fases do combate defensivo estático. 
 
Palavras-chave: Artilharia. Bateria. Mísseis e Foguetes. Defesa em Posição. 
 
 
ABSTRACT 
The Rocket Artillery constitutes the noble means of fire support that the tactical commander, at the 
highest levels, can count on to obtain superiority on the battlefield. The ASTROS system is the nationally 
manufactured Missile and Rocket system used by the Brazilian Army and has been confirmed as one 
of the main elements of extraregional deterrence. In the use of field artillery in position defense, missiles 
and rockets act as a means of supplementary fire support to light and medium caliber tube artillery. Its 
range and fire volume allow the use of artillery sections as firing units to neutralize high-value targets 
with large dimensions. That way, the present study aims to present a proposal for the employment of 
this noble mean, based on its technical capabilities, and to establish a priority of targets and each of the 
phases of static defensive combat. 
 
Keywords: Artillery. Battery. Missiles and Rockets. Defense in Position. 
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1 INTRODUÇÃO 

A artilharia de mísseis e foguetes, devido a sua capacidade de emassar uma 

grande de fogos a alvos de longo alcance com elevada precisão, representa um meio 

fundamental para a dissuasão extrarregional permitindo ao País a sua projeção no 

cenário internacional. 

Nesse sentido, observamos que o emprego da artilharia de mísseis e foguetes, 

no cenário nacional, ainda carece uma maior base doutrinária de modo a orientar suas 

ações em combate. 

Este artigo destina-se a propor um emprego para a artilharia de mísseis e 

foguetes nas operações defensivas na defesa em posição classificando os alvos numa 

ordem de prioridade no nível tático que contribua com a doutrina existente. Para isso, 

buscou-se observar as possibilidades da artilharia de foguetes, identificar os alvos 

prioritários nas diversas fases do combate defensivo estático, a possibilidade de 

atuação da bateria de mísseis e foguetes (Bia MF) na execução de fogos de 

contrapreparação e de fogos de contrabateria. 

A Bia MF é o meio de apoio de fogo da artilharia divisionária capaz de 

proporcionar ao combate volume e potência de fogo. Desta forma, a Bia MF 

apresenta-se como meio de apoio de fogo suplementar à artilharia de tubo 

(BRASIL,1999). 

1.1 PROBLEMA 

A fim de realizar uma pesquisa coerente e contribuir de forma eficaz, torna-se 

fundamental definir nosso problema. A seguir, será apresentado o caminho percorrido 

para a sua definição. 

O emprego da artilharia de Mísseis e foguetes está balizado pelo manual C 6-

16 - Bateria de lançadores Múltiplos de Foguetes (Ed. 1999). Vários avanços 

tecnológicos do Sistema ASTROS e na doutrina ocorreram desde então. Nesse 

sentido, observamos a falta de uma base doutrinária mais atual que ampare o 

emprego da Art MF no combate moderno o que dificulta o processo de decisão do 

comandante tático quanto ao emprego deste meio de apoio de fogo. 

A nossa pesquisa se restringe a avaliar o emprego de Art Msl Fgt apenas no 

nível tático, ou seja, na realização de fogos que venham diretamente contribuir com 

as ações táticas que permitam alcançar os objetivos estabelecidos no nível 

Comentado [bm1]: C 6 -16 
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operacional. Os alvos estratégicos são aqueles cujo engajamento colaboram para 

atingir o centro de gravidade do inimigo o que, por meio do alcance e da precisão de 

mísseis (BRASIL, 2014). Sendo assim, a presente pesquisa se limitou ao estudo 

exclusivo dos foguetes. 

Diante do acima exposto, buscando contribuir com a doutrina, traçou-se o 

seguinte problema de pesquisa: como seria a atuação da Art Msl Fgt em uma defesa 

em posição? Qual seria a prioridade dos alvos em cada uma das fases do combate 

defensivo? A Art Msl Fgt deve participar da contrapreparação (C Prep)?  E quais os 

desdobramentos para os fogos de contrabateria? 

1.2 OBJETIVOS 

A fim de contribuir com a evolução doutrinária da artilharia de mísseis e 

foguetes, o presente estudo busca apresentar uma proposta de emprego de mísseis 

e foguetes na Defesa em Posição, classificando os possíveis alvos dentro de uma 

prioridade de emprego no nível tático. 

A fim de tornar possível a conquista do objetivo geral apresentado, foram 

determinados objetivos específicos, para interligar as ideias neste estudo: 

a) apresentar as características da artilharia mísseis e foguetes, sistema Astros, 

suas capacidades e limitações; 

b) apresentar a doutrina atual de emprego da Art Msl Fgt em Op Def, na defesa 

em posição; 

c) classificar os alvos da artilharia de mísseis e foguetes quanto a sua prioridade 

de engajamento em cada uma das fases da operação da defesa em posição; 

d) concluir apresentando uma proposta para o emprego da Art Msl Fgt na 

defesa em posição. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Esta pesquisa busca reunir conceitos acerca do emprego da artilharia de 

mísseis e foguetes na defesa em posição, associando seus aspectos técnico-

operativos ao seu emprego, finalizando por meio da classificação de possíveis alvos 

em cada uma das fases do combate defensivo. A partir da literatura existente e a 

experiência de militares que possuem vivência profissional com o Sistema ASTROS, 

Comentado [bm2]: EB20-MF-10.103 
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estabelecemos uma proposta de prioridade de alvos, atuação da Bia MF na C Prep e 

nos fogos de contrabateria nas operações defensivas. 

O resultado da presente pesquisa busca cooperar no desenvolvimento de uma 

base doutrinária mais ampla para a Art Msl Fgt. Devido a sua capacidade de saturação 

de área e seu alcance, tem papel fundamental na desorganização, no desgaste e na 

destruição do inimigo durante o seu ataque. 

Desta forma, a presente pesquisa constitui relevante contribuição para a 

doutrina militar na área da artilharia de campanha e serve de subsídio para orientar a 

decisão do comandante tático no emprego destes fogos.   

2 METODOLOGIA 

A fim de reunir mais subsídios que possibilitem apresentar uma resposta ao 

problema apresentado, a definição desta pesquisa observou a leitura analítica de 

manuais, artigos científicos e discussão sobre os resultados. 

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

conceitos de pesquisa quantitativa, pois buscamos por meio de dados estatísticos 

oriundo dos questionários expressar de forma numérica a visão de militares acerca 

deste nobre meio da artilharia. 

Para atingir o objetivo geral, foi empregada a modalidade exploratória, tendo 

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

exigiu uma familiarização inicial, materializada pelos questionários para uma amostra 

com vivência profissional relevante sobre o assunto. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

Damos início ao balizamento da pesquisa com apresentando os termos os 

conceitos para facilitar a solução do problema de pesquisa sendo fundamentada em 

uma revisão da literatura sobre a doutrina da artilharia de mísseis e foguetes. 

A literatura atual se baseia nos Manuais de Bateria Lançadoras Múltiplas de 

Foguetes (C 6-16); Manual de Campanha - Operações (EB70-MC-10.223); Manual de 

Campanha Fogos (EB20-MC-10.206); Manual de Campanha - Planejamento e 

Coordenação de Fogos (EB70-MC-10.346) e de outros manuais a fim de se conceber 

o estado da arte do emprego da artilharia de mísseis e foguetes em operações 

defensivas, as possibilidades técnicas do sistema ASTROS II. 
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 Foram utilizadas as palavras-chave artilharia, bateria, mísseis e foguetes, 

defesa em posição, com seus correlatos em inglês, na base de dados, em sítios 

eletrônicos de procura na internet, biblioteca de monografias da Escola de 

Aperfeiçoamento de Oficiais (EsAO) bem como de manuais de campanha referentes 

ao tema. 

Quanto ao tipo de operação militar, a revisão de literatura limitou-se a 

operações defensivas, com enfoque na atuação da artilharia de mísseis e foguetes no 

nível tático. 

2.2 COLETA DE DADOS 

Dando o prosseguimento ao estudo teórico acerca do assunto, a definição da 

pesquisa buscou a coleta de dados pelos seguintes meios: uma pesquisa bibliográfica, 

de cunho exploratório, na área de emprego da artilharia de mísseis e foguetes em 

operações defensivas, que vislumbra a investigação e detalhamento do tema em 

questão. Para isso, serão utilizadas fontes secundárias de informações como manuais 

e notas de aula sobre o sistema ASTROS, além de dados de missões anteriores e um 

questionário com militares que servem ou serviram no Forte Santa Bárbara (em 

especial, 6º GMF e CIArt MF) que possuem vasta experiência com o material ASTROS 

no Brasil. 

2.2.1 Questionário 

A amplitude do universo foi estimada a partir do efetivo de militares que serviram 

no Forte Santa Bárbara. O estudo foi limitado aos militares de artilharia que sejam 

possuidores de curso de especialização relativo à operação ou ao emprego do 

Sistema de Mísseis e Foguetes.  

A perspectiva amostral para responder aos questionários foi selecionada a partir 

do conhecimento, por parte desses integrantes, acerca do assunto objetivando 

agregar mais informações ao tema. 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
3.1 RESULTADOS 

As pesquisas sobre o emprego da artilharia de foguetes apontam para a 

necessidade, cada vez maior, de um emprego mais flexível a atuação da Bia MF como 
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meio de apoio de fogo no nível tático. Observa-se que a atuação da artilharia de 

foguetes é concebida de forma semelhante a artilharia de tubo. 

3.1.1 O emprego da Bia MF na defesa em posição 

A defesa em posição é o tipo de operação defensiva que se divide em dois tipos 

de manobra. Na defesa de área busca-se o controle ou manutenção de uma 

determinada região específica por um determinado período, enquanto na defesa 

móvel busca-se a destruição das forças inimigas por meio da combinação de ações 

ofensivas e defensivas (BRASIL, 2017). 

A Bia MF, atuando como meio de apoio de fogo orgânico de uma artilharia 

divisionária, deve estar em condições de participar de todas as fases do combate 

defensivo devendo ser observados os seguintes aspectos (BRASIL,1999):  

(1) o aumento da vulnerabilidade do material LMF; 
(2) as necessidades de comunicações; 
(3) as dificuldades logísticas da Bia LMF em função do aumento das 
distâncias de suprimento; e a 
(4) a disponibilidade de posições de tiro favoráveis. 

A atuação das Bia MF segundo o Manual Bateria de Lançadores Múltiplo de 

Foguetes deve ser da seguinte forma: 
a. 1ª Fase: Apoio às forças na área de segurança (1) Com o objetivo de bater 
o inimigo desde o mais longe, a Bia LMF poderá ocupar Pos provisória no 
Dspo Def. Nesse caso, serão alvos prioritários as tropas em Z Reu ou em 
deslocamento. 
(2) Destaca-se que a decisão para realizar os fogos de longo alcance ou de 
mantê-los em suspenso é uma decisão crítica, tomada pelo Cmt da força. 
b. 2ª Fase: Na iminência do ataque inimigo (1) A Bia LMF, em princípio, 
participa da contrapreparação, devendo ter como alvos prioritários: Z Reu, 
PC, artilharia em posição e área de apoio logístico. 
(2) Eventualmente, a Bia LMF poderá não participar da C Prep, devendo 
nesse caso ficar em condições de participar do programa de contrabateria, 
particularmente para neutralizar a artilharia média inimiga. 
c. 3ª Fase: Durante o ataque inimigo - A Bia LMF deverá ser empregada para 
bater a reserva inimiga, PC, Art em Pos e A Ap Log. 
d. 4ª Fase: Apoio ao contra-ataque - Nesta fase a bateria deverá ser 
empregada para negar ao inimigo a possibilidade de canalizar novos meios 
para o interior da penetração. 

 

O resultado da análise dos fatores de decisão definirá qual a forma de manobra 

a ser adotada pela divisão como mais adequada. A forma de manobra escolhida afeta 

diretamente o apoio de fogo a ser executado. 

3.1.1.1 Bia MF na Defesa de Área 

Comentado [bm3]: EB70-MC-10.223 

Comentado [bm4]: C 6 -16 
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A defesa de área será adotada quando as forças terrestres não detêm os meios 

adequados, ou, ainda, o terreno não é propício para a realização da defesa móvel. 

Neste tipo de operação, a artilharia deve ter condições de concentrar, 

rapidamente, seus fogos em toda a zona de ação da divisão. Dessa forma, é 

aconselhável o mais alto grau de centralização, devendo a Bia MF ser mantida sob a 

missão tática de ação de conjunto (BRASIL,1999). 

No desdobramento, deve ser planejado o maior de número de posições de tiro 

possíveis conforme o tempo de preparo da posição defensiva e o espaço disponível. 

Da mesma forma, não se devem ser executadas duas missões consecutivas da 

mesma posição de tiro e existe a possibilidade da ocupação de posições provisórias 

pela Bia MF, no valor de uma seção, para bater o inimigo desde o mais longe possível 

(BRASIL,1999). 

Quanto ao comando, o PC deve estar próximo ao PC da Artilharia Divisionária e 

a prancheta a ser utilizada é a PTP (prancheta de tiro de precisão) (BRASIL,1999). 

3.1.1.2 Bia MF na Defesa Móvel 

A defesa móvel é adotada com o intuito de destruir o inimigo e, para isso, 

emprega forças em contra-ataque com elevada mobilidade e poder de choque 

(BRASIL, 2017). Nesta forma de manobra, atrai-se o inimigo para “uma situação que 

favoreça o desencadeamento de um ataque de destruição.” (BRASIL, 2017). 

Nesse tipo de manobra, os fogos desencadeados da Bia MF devem ser 

empregados para desarticular as reservas do inimigo ou impedi-lo de mobilizar mais 

meios para o interior da penetração. Para cumprir com essa tarefa, “devem ser 

selecionadas áreas alvo na área de retaguarda do inimigo ou próximo ao limite anterior 

da área de defesa avançada ou no interior da própria posição defensiva, certificando-

se que os efeitos da dispersão não afetarão a segurança da tropa amiga” 

(BRASIL,1999). Como segue o manual C 6- 16: 
c. Quando o inimigo penetrar no dispositivo defensivo na defesa móvel a Bia 
LMF poderá constituir um importante meio com que conta o comandante da 
divisão para destruí-lo no interior da posição. É importante ressaltar que isso 
só será possível caso as dimensões da área permitam. 
d. O emprego dos fogos da Bia LMF, no interior da penetração, deve levar 
em consideração uma série de aspectos. Primeiramente, já durante os 
planejamentos da operação, o comandante da bateria verifica as dimensões 
da PMA, bem como o posicionamento das forças empregadas na sua 
limitação. A distância de segurança é medida da posição da borda anterior 
das posições de bloqueio ocupadas por estas forças à(s) borda(s) da(s) 
área(s) a ser(em) saturada(as). Com isso, podem-se prever a(s) 
dimensão(ões) dessa(s) área(s). 

Comentado [bm5]: C 6 -16 

Comentado [bm6]: C 6 -16 

Comentado [bm7]: C 6 -16 

Comentado [bm8]: EB70-MC-10.223 

Comentado [bm9]: EB70-MC-10.223 

Comentado [bm10]: C 6 -16 
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e. Com base nessas dimensões e no tipo de foguete a ser utilizado, procuram-
se, na respectiva tabela de tiro, os desvios em direção e em alcance. 
Multiplicando-se por 3 (três) esses valores, serão achados os raios ou eixos 
das elipses correspondentes às áreas possíveis de serem saturadas. Com 
isso, encontrar-se-á o alcance correspondente às dimensões dos desvios. 
Com esse alcance, pode-se escolher a respectiva posição de tiro. 

Desta forma, observa-se que o emprego da artilharia de mísseis e foguetes na 

defesa móvel é possível sendo condicionada pela necessidade de proteção da tropa 

amiga de fratricídio decorrente dispersão da munição e seus desvios prováveis em 

alcance e direção.  

A fim de aprofundar ainda mais acerca do emprego de foguetes no interior de 

penetrações no dispositivo defensivo, no anteprojeto do Manual de Campanha – 

Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes C 6 -26 está detalhado da seguinte forma: 

d. O emprego dos fogos do GLMF no interior da penetração deve levar em 
consideração uma série de aspectos. Primeiramente, já durante os 
planejamentos da operação, o comandante do GLMF verifica as dimensões 
da penetração máxima admitida (PMA), bem como o posicionamento das 
forças empregadas na sua limitação. A distância de segurança é medida 
da posição da borda anterior das posições de bloqueio ocupadas por estas 
forças à(s) borda(s) da(s) área(s) a ser(em) saturada(as). Com isso, podem-
se prever a(s) dimensão(ões) dessa(s) área(s). Para emprego do GLMF 
podem ser consideradas as margens de segurança previstas para cada 
foguete conforme ANEXO “F”. 
e. Como a área batida por lançadora é diretamente proporcional ao alcance 
do tiro, ao tipo de foguete e a altura da Pos Tiro, a dimensão da PMA poderá 
condicionar a escolha de posições de tiro em alcances que gerem áreas 
batidas de menores dimensões, aumentando a segurança em relação às 
posições de bloqueio. 
f. Portanto, para um emprego seguro do LMF a PMA deve ter uma dimensão 
igual ou maior que a área batida por lançador, mais a margem de segurança 
recomendada para o alcance considerado. 

Neste tipo de manobra, o Comandante de Divisão deve dispor de todos os meios 

de apoio de fogo possíveis a fim destruir o inimigo, não só pela manobra, mas também 

pelo fogo. Sendo assim, a Bia MF permanece na missão tática de ação de conjunto. 

Quanto ao desdobramento e ao comando, seguem-se as mesmas prescrições 

que a defesa de área. 

3.1.2 Possibilidades dos fogos da Art Msl Fgt nas Op Def 

Conforme o manual FOGOS - EB20-MC-10.206, a finalidade do fogo “consiste 

em facilitar a própria manobra e diminuir a capacidade de combate do inimigo, 

quebrando-lhe o moral e reduzindo o seu poder de combate”. Quanto a natureza dos 

alvos os fogos se dividem em três categorias: 

Comentado [bm11]: C 6 -26 
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2.2.1.2 No nível estratégico, o fogo busca desorganizar sua atividade 
econômica, dificultar sua mobilização e o desdobramento de suas forças, 
colaborar para a proteção estratégica e ao mesmo tempo produzir um 
importante efeito psicológico. 
2.2.1.3 Nos níveis operacional e tático, trata de facilitar a própria manobra e 
impedir a do inimigo. Além disso: 
a) no nível operacional tem por objetivo facilitar o desenvolvimento das 
operações: isolando a área de operações, destruindo aquelas capacidades 
do inimigo que sejam vitais para alcançar os objetivos deste nível e atacando 
seu centro de gravidade. b) no nível tático proporciona apoio e proteção às 
organizações operativas. 

Nesse sentido, observamos que a presente pesquisa se limita a classificar alvos 

no nível tático, podendo estes serem, também, alvos no nível operacional. Dessa 

forma, a discussão quanto a execução de fogos no nível estratégico não faz parte da 

presente pesquisa. 

3.1.2.1 Fogos de contrabateria 

Quanto ao seu emprego, os fogos executados pela artilharia de mísseis e 

foguetes devido às suas características relativas ao seu alcance e volume de fogo, se 

enquadram tanto como fogos de aprofundamento quanto é apta para realizar fogos 

de contrabateria. Conforme o Manual de Campanha - Planejamento e Coordenação 

de Fogos (EB70-MC-10.346) sobre fogos de contrabateria:  

Os lançadores de foguetes são meios eficientes para esse tipo de emprego, 
tendo em vista a possibilidade de concentrar elevado volume de fogo na 
retaguarda do dispositivo inimigo e em curto espaço de tempo. 

Segundo pesquisa realizada por Jorge Pinheiro de Mello Filho (2018) acerca da 

viabilidade de atuação de uma Bia MF em missões de contrabateria, verificou-se que 

existem condições necessárias para este emprego. 

Segundo Mello (2018), estas condicionantes seriam: 

a. Pode ser empregada por Seç Tir a 3 peças ou por subunidade, dependendo 
do poder de saturação desejado sobre o inimigo e o tempo para efetuar o 
próximo disparo. 
b. A Bia MF que foi designada para a missão de contrabateria não deverá 
estar em nenhuma missão de tiro específica. Essa Bia MF deverá estar 
somente com a missão de realizar fogos de contrabateria. 
c. A Bia MF designada para fogos de contrabateria deverá ocupar uma 
Posição de Tiro da qual possa realizar esses fogos em zona de ação de 
maior probabilidade de atuação da artilharia inimiga, para evitar fazer 
mudança de posição. 
d. Ao ocupar a Posição de Tiro, a Bia MF deve já entrar na posição sem alvos 
pré-definidos, com as viaturas lançadoras apontadas para a DGT (Direção 
Geral de Tiro), isto é, com as viaturas azimutadas conforme normas já 
preconizadas nos manuais de REOP e aguardar o levantamento das 
coordenadas dos alvos (artilharia inimiga) pelo escalão superior. 

Comentado [bm12]: Artigo bia mf contrabateria 
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e. A Posição de Tiro que a Bia MF irá ocupar deverá possuir uma camuflagem 
para que se possa impedir a sua visualização, e estar protegida por 
artilharia antiaérea. Para evitar a observação terrestre e aérea e os fogos dos 
vetores aéreos inimigos. 
f. A Posição de Tiro de contrabateria deverá estar distante do alcance da 
artilharia inimiga, para não precisar mudar de posição com fogos de 
contrabateria inimiga. 
g. Para esse fogo de contrabateria, a Bia MF terá o seu tiro calculado pelo 
computador de tiro das viaturas diretoras de tiro (VBUCF e VBPCC) para 
agilizar o disparo. 
h. As missões de tiro serão sempre na eficácia, buscando surpreender um 
inimigo móvel e fugaz. 
i. Essa Bia MF deverá empregar nessas missões 
específicas o foguete SS-60, pois essa munição possui dois tipos de espoleta 
e maior alcance. 
j. Após a realização do disparo, a bateria deve recarregar na posição para 
estar em condições de realizar o próximo disparo no menor tempo possível. 

Sendo assim, a atuação da Bia MF na realização de fogos de contrabateria é 

adequado desde que siga as condicionantes citadas acima. 

3.1.2.2 Fogos de contrapreparação 

Quanto à finalidade tática, em especial nas operações defensivas, destacam-se 

os fogos de C Prep que são os fogos desencadeados de forma prevista, na iminência 

de um ataque inimigo: 
Contrapreparação – Intenso fogo previsto, desencadeado na iminência de um 
ataque inimigo, destinado a romper as suas formações, desorganizar seu 
sistema de comando, comunicações e observação, diminuir a eficiência de 
sua preparação de artilharia e enfraquecer o seu espírito ofensivo. (BRASIL, 
2015). 

Ressalta-se que a Bia MF tem condições de executar o tiro por seções. Logo, 

para a execução da C Prep, visando  não só aumentar a proteção da Bia MF contra os 

fogos de contrabateria, mas também por conceder a possibilidade de bater uma maior 

quantidade de alvos (pois, neste caso, cada seção atuaria como uma unidade de tiro 

distinta) o emprego da Bia MF por seções é o mais adequado (BRASIL, 1999). 

3.1.2.3 Capacidades técnica do sistema ASTROS 

Conforme o Manual C 6-16 que trata sobre as faixas de alcances de análise de 

emprego e tomando como base condições tropicais, padrão (Lat 24º a 26º C) e altitude 

de lançamento 1000 m, temos a figura abaixo: 

Comentado [bm13]: EB20-MC-10.206 

Comentado [bm14]: C 6 -16 
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Figura 1: valores aproximados das distâncias do dispositivo inimigo desdobrado 

ofensivamente. Fonte: Manual C 6 – 16. 

Com base nos dados extraídos do anexo C do Manual de Direção do Sistema 

ASTROS de Tiro DT-AST-1702, ed. 2018, com o Volume de Fogo (foguetes/Km²) 

obtido em função do nível de saturação desejado (efeito) e o nível de certeza 

(importância militar) temos os seguintes dados: 

Foguete SS-30: 
Saturação Nível de Certeza 

50% 60% 70% 80% 90% 99% 
10% 16,13 17,81 19,69 22 25,44 34,5 
20% 34,4 36,6 39,1 42,2 46,7 58,7 
30% 55,43 58,29 61,57 65,57 71,57 87 
40% 80,2 84,08 88,37 93,67 101,22 121,22 
50% 111,18 116,18 121,76 128,53 138,82 164,41 
60% 151,81 158,33 165,91 175,45 189,01 223,18 

Tabela 1: Volume de fogo do foguete SS-30 em função. Fonte: DT-AST-1702, ed. 2018. 

Foguete SS-40: 
Saturação Nível de Certeza 

50% 60% 70% 80% 90% 99% 
10% 9,43 9,76 10,17 10,67 11,38 13,29 
20% 20,18 20,77 21,47 22,32 23,59 26,77 
30% 32,79 33,71 34,71 36 37,86 42,6 
40% 47,9 49,3 50,7 52,5 55,1 61,7 
50% 67,14 69 71 73,43 77 85,71 
60% 92,6 95,2 98 101,4 106,2 118,2 

Tabela 2: Volume de fogo do foguete SS-40 em função. Fonte: DT-AST-1702, ed. 2018. 

 
Foguete SS-60 MW: 

Saturação Nível de Certeza 
50% 60% 70% 80% 90% 99% 

10% 2,13 2,42 2,74 3,12 3,67 4,99 
20% 4,5 4,84 5,2 5,65 6,28 7,83 
30% 7,2 7,59 8,04 8,56 9,3 11,19 
40% 10,35 10,83 11,35 12 12,93 15,28 
50% 14,17 14,77 15,53 16,27 17,47 20,57 
60% 19,05 19,86 20,76 21,90 23,57 28,19 

Comentado [bm15]: DT-AST-1702, ed. 2018 
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Tabela 3: Volume de fogo do foguete SS-30 em função. Fonte: DT-AST-1702, ed. 2018. 

 
Foguete SS-80 MW: 

Saturação Nível de Certeza 
50% 60% 70% 80% 90% 99% 

10% 2,28 2,52 2,78 3,09 3,55 4,66 
20% 4,84 5,13 5,45 5,83 6,38 7,77 
30% 7,8 8,14 8,54 9,02 9,71 11,48 
40% 11,27 11,70 12,22 12,84 13,73 16,08 
50% 15,52 16,11 16,78 17,62 18,85 22,15 
60% 21,05 21,89 22,84 24,05 25,84 30,79 

Tabela 4: Volume de fogo do foguete SS-30 em função. Fonte: DT-AST-1702, ed. 2018. 

 
Foguete SS-60 HE: 

Saturação Nível de Certeza 
50% 60% 70% 80% 90% 99% 

10% 4,12 4,64 5,18 5,83 6,79 9,14 
20% 8,75 9,35 10 10,76 11,9 14,73 
30% 14,07 14,78 15,56 16,52 17,92 21,4 
40% 20,35 21,2 22,2 23,4 25,15 29,65 
50% 28 29,15 30,43 32,07 34,43 40,64 
60% 38 39,6 41,45 43,7 47,2 56,7 

Tabela 5: Volume de fogo do foguete SS-30 em função. Fonte: DT-AST-1702, ed. 2018. 

 
Foguete SS-80 HE: 

Saturação Nível de Certeza 
50% 60% 70% 80% 90% 99% 

10% 4,17 4,64 5,15 5,76 6,64 8,8 
20% 8,85 9,4 10,03 10,75 11,8 14,45 
30% 14,21 14,89 15,64 16,54 17,86 21,18 
40% 20,55 21,4 22,3 23,45 25,15 29,55 
50% 28,21 29,36 30,57 32,14 34,43 40,64 
60% 38,2 39,8 41,6 43,9 47,3 57,1 

Tabela 6: Volume de fogo do foguete SS-30 em função. Fonte: DT-AST-1702, ed. 2018. 

A quantidade de foguetes que podem ser empregados em uma rajada de 1(uma) 

Bia MF é o seguinte: 

Foguete Foguetes/ 
Contêiner 

Foguetes/ 
Lançador

a 

Foguetes/ 
Seção (3 lançadoras) 

Foguetes/ 
Bia MF (6 lançadoras) 

SS-30 8 32 96 192 

SS-40 4 16 48 96 

SS-60 1 4 12 24 

SS-80 1 4 12 24 
Tabela 7: Quantidade máxima de foguetes em uma rajada de 1 (uma) Bia MF. Fonte: DT-AST-1702, 

ed. 2018. 
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Com o objetivo de dar maior credibilidade à pesquisa, foi realizado um 

questionário com oficiais e sargentos possuidores de especialização em artilharia de 

mísseis e foguetes e que desempenharam funções nas Bia MF, Oficiais de Estado-

Maior dos GMF e de Instrutores do Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e 

Foguetes. 

Antes dos questionamentos, foi caracterizada a fase do combate defensivo, bem 

como as finalidades dos fogos em cada uma das fases da defesa em posição. 

O primeiro questionamento foi “Na sua opinião, em que ordem de prioridade 

deverão ser classificados os alvos nesta fase do combate na Def em Pos?”, se 

referindo à “1ª FASE: Apoio às Forças na A Seg”. 

Em resposta a esse questionamento, 52% dos entrevistados apontaram a 

artilharia inimiga como principal alvo nesta fase. Em segunda prioridade, foi elencado 

os Postos de Comando Inimigos. Em terceira prioridade houve um empate entre 

reserva Ini e Z Reu Ini. Em seguida, foi enumerado a coluna de tropa inimigas. E 

finalmente, os CCom Ini. Como sétima prioridade elencada foi “outro” alvo, por 81% 

dos entrevistados. 

O gráfico a seguir mostra uma visão geral das respostas: 

 
O segundo questionamento foi “Na sua opinião, qual atividade para a Bia MF 

deverá ser priorizada nesta fase?”, se referindo à “2ª FASE: Na iminência do Ataque 

Ini” colocando em oposição a execução de fogos de contrabateria e os fogos de 

contrapreparação. 

Em resposta a esse questionamento, 52,4% dos entrevistados apontaram a 

execução de fogos de contrabateria como prioritária enquanto 47,6% apontaram a 

execução de fogos da contrapreparação. 

O gráfico a seguir mostra uma visão geral das respostas: 



16 
 
 

 
Para este questionamento, foi facultado aos entrevistados apresentarem 

considerações que justificassem suas opções. Neste caso, 100% das justificativas 

apresentadas são de entrevistados que optaram prioritariamente pelos fogos de 

contrabateria. Nesse sentido foram apresentadas a seguintes justificativas: 

“Devido ao seu grande poder de fogo, deve ser priorizada o engajamento na 

artilharia inimiga de modo a desgastar a sua preparação e ações ofensivas.” 

“Em virtude das características dos MF creio que a contrabateria seja mais 

adequada.” 

“A contrapreparação será desencadeada pelos meios Ap F dos níveis Bda e DE, 

sendo os foguetes mais adequados a bater alvos de maior valor e para a contrabateria, 

principalmente Art média e Fgt Ini.” 

“Os fogos de contrapreparação visam desorganizar a preparação do Ini ao 

neutralizar ou destruir os postos de comando, zonas de reunião, meios logísticos e 

comunicações. Esses tipos de alvos ficam a longas distâncias e possuem grandes 

dimensões. Com isso o sistema de foguetes fica mais vocacionado a bater esse tipo 

de alvos.” 

“Para desorganizar a preparação causando confusão.” 

O terceiro questionamento foi “Na sua opinião, em que ordem de prioridade 

deverão ser classificados os alvos nesta fase do combate na Def em Pos?”, referente 

ainda à “2ª FASE: Na iminência do ataque inimigo”. 

Em resposta a esse questionamento, houve um empate em 38% dos 

entrevistados entre dois alvos: PC Ini e Art Ini. Em seguida, na segunda prioridade, foi 

apontado a Art Ini. Sendo assim, podemos concluir que prioritariamente, os 

entrevistados consideram a Art Ini em 1º grau de importância seguido pelo PC Ini. Em 

terceira prioridade, houve empate entre Art Ini, PC Ini, Bases de Fogos e Posições de 

Ataque. No entanto, considerando o somatório das opções listadas em 1ª, 2ª e 3ª 

prioridade, observou-se que, excluindo as opções já colocadas em prioridade, as 
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“bases logísticas” foram citadas mais vezes que bases de fogos e posições de ataque, 

sendo assim, consideramos esta opção como alvo em terceira prioridade. Em seguida, 

foi elencado como alvo de quarta prioridade as bases de fogos. Em quinta prioridade, 

foi apontado as Z Reu Ini. Em sexta prioridade, excluindo os alvos já priorizadas, as 

posições de ataque. Em sétima prioridade, a opção “outro” alvo foi escolhida por 86% 

dos entrevistados. 

O gráfico a seguir mostra uma visão geral das respostas: 

 
O quinto questionamento foi “Na sua opinião, em que ordem de prioridade 

deverão ser classificados os alvos nesta fase do combate na Def em Pos?”, se 

referindo à “3ª FASE: Durante o Ataque Ini”. 

Em resposta a esse questionamento, 52% dos entrevistados apontaram a 

artilharia inimiga em posição como principal alvo nesta fase. Em segunda prioridade, 

foi elencado os Postos de Comando Inimigos. Em terceira prioridade, foi apontada a 

reserva inimiga. Em quarta prioridade, excluindo as opções já listadas, as bases 

logísticas. Em última prioridade, foi elencado foi “outro” alvo por 71% dos 

entrevistados. 

O gráfico a seguir mostra uma visão geral das respostas: 

 
O sexto questionamento foi “Na sua opinião, em que ordem de prioridade 

deverão ser classificados os alvos nesta fase do combate na Def em Pos?”, se 

referindo à “4ª FASE: Apoio aos contra-ataques”. 
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Em resposta a esse questionamento, 38% dos entrevistados apontaram postos 

de comando inimigos como principal alvo nesta fase. Em segunda prioridade, foi 

elencado a artilharia inimiga. Em terceira prioridade, foi apontada o escalão de ataque 

inimigo. Em quarta prioridade, as bases de fogos inimigas. Em quinta prioridade, foi 

elencada as vias de acesso. Em última prioridade, foi elencado foi “outro” alvo por 

81% dos entrevistados. 

O gráfico a seguir mostra uma visão geral das respostas: 

 
Ao final do questionário, foi facultado aos entrevistados apresentarem 

considerações finais que considerassem relevantes. Nesse sentido foram 

apresentadas as seguintes considerações: 

“Gmf não deve ser tratado como um gac no que fiz respeito a prioridades de 

alvos.” 

“O emprego da Art Msl Fgt na Def ainda requer uma maior base doutrinária de 

modo a padronizar suas ações em todas as fases da operação. O grande poder de 

saturação de área desse sistema pode desgastar muito o inimigo na sua fase ofensiva 

de modo a facilitar a nossa contra ofensiva o mais rápido possível. A defesa antiaérea 

das posições de Msl Fgt deve ser priorizada também junto com a art de campanha 

pela sua importância para a manobra. Além de apoiar as ações da na P Def o emprego 

dos astros deve ser voltado a apoio das ações de PAG e PAC devido ao seu grande 

alcance. Em suma o emprego desse sistema de um certo modo ainda é incerto não 

só na parte defensiva. Devido a sua importância, sua coordenação de apoio de fogo 

é realizada pelo escalão superior, porém tal coordenação com o escalão Bda deve ser 

fundamental, pois será tal escalão que precisará de apoio de fogo complementar e 

adicional fornecido pelo sistema ASTROS.” 

“Acredito que os MF são adequados para sua utilização na defesa desde que 

alocados bem a retaguarda, a fim de proteger os fogos inimigos.” 
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“Algumas das respostas dependem da situação em que se encontra a posição 

defensiva em relação ao sucesso ou insucesso do Atq Ini. Cabe ressaltar que a Art 

Msl Fgt em sua maioria não apoia o primeiro escalão.” 

“Deve-se atirar somente em um alvo de alto valor estratégico.” 

3.2 DISCUSSÃO 

A principal discussão desse trabalho foi: como empregar a artilharia de foguetes 

na defesa em posição priorizando sua atuação sobre alvos no nível tático em cada 

fase do combate defensivo? Para responder essa questão, foi realizado um 

questionário e foram feitas pesquisas em manuais nos quais obtivemos as seguintes 

respostas. 

A partir de dados extraídos de Manual de Ensino Dados Médios de Planejamento 

Escolar, EB60-ME-11.401, temos as dimensões dos possíveis alvos da Art Fgt no 

nível tático: 

Alvo Área do alvo (km²) 

Grupo de Art 
3 Bia O 1,28 

4 Bia O 2,42 

Bia O 0,09 

Bia MF 0,6 

Z Reu 
Bda Bld/Inf Mec 16,7 

Bda Mtz/C Mec 14,6 

Unidades 2,4 

PC 
FTC (a 2 DE ou +) 6 

DE 4 

Bda 3 

Instalações 
logísticas 

Base Logística Terrestre (BLT) 12 

Base Logística de Brigada (BLB) 6 

Tabela 7: Área dos alvos da Art Fgt. Fonte: Manual de Ensino Dados Médios 
de Planejamento Escolar (EB60-ME-11.401) 

 
Para apoiar as ações defensivas no apoio as forças na área de segurança, na 

iminência do ataque inimigo e durante o ataque inimigo, devido aos objetivos 

buscados em cada uma das fases, o efeito desejado mais adequado sobre os alvos é 

o de neutralização pois tal efeito influi diretamente na velocidade do avanço Ini. 

Comentado [bm16]: EB60-ME-11.401 
 

Comentado [bm17]: EB60-ME-11.401 
 

Comentado [bm18]: AVIBRAS,2018 
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Tomando como parâmetro o padrão da doutrina americana, tal efeito representa 10% 

de baixas do inimigo (AVIBRAS, 2018). 

Sendo consideradas as áreas dos alvos, conforme a Tabela 7, a área da 

artilharia inimiga no nível unidade variam entre 1,28 e 2,42 km², à 3 e 4 Bia O 

respectivamente, e no nível Bia O de 0,09 km². Para a Bia MF Ini, consideramos a 

área de 0,6 km². Desta forma, considerando o efeito de neutralização (10% de baixas), 

o volume de fogos executados por 3 lançadoras, com todos os foguetes, 1(uma) seção 

tem condições técnicas de saturar as áreas destes alvos com 99% de nível de certeza. 

Considerando 1(uma ) seção à 3(três) lançadoras, para neutralizar área de PC 

de Bda de 3 km² com foguetes SS-30, SS-40, SS-60 e SS-80  tem condições se obter 

a neutralização do alvo com 99%, 99%, 90% e 50%, respectivamente,  de nível de 

certeza. Da mesma forma, para um PC no nível DE com 4 km² com foguetes SS-30, 

SS-40, SS-60 e SS-80 temos 90%,90%, 80% e 80% respectivamente. No entanto, 

com a mesma quantidade de peças, para neutralizar um PC nível FTC com 6 km² 

obtemos o nível de certeza menor que 50%, ou seja, para este alvo deve-se considerar 

o emprego da Bia MF como um todo. 

Para neutralizar instalações logísticas como BLB e BLT, com área de 6 e 12 km², 

respectivamente, com o emprego de uma Bia MF com os foguetes SS-30, SS-40, SS-

60 e SS-80 temos respectivamente, 99%, 99%, 90% e 90% para BLB e menos de 

50%, com todos os foguetes, de nível de certeza, ou seja, uma Bia MF tem condições 

de neutralizar uma BLB mas não uma BLT. 

Para saturar Z Reu Ini de Bda Bld, Bda Mtz/Mec cujas áreas são 16,7 e 14,6 km², 

respectivamente, com o intuito de se obter o efeito de neutralização, 1 (uma) Bia MF 

à 6(seis) lançadoras não possui condições técnicas de saturar a área desses alvos. 

Em contrapartida, neutralizar uma Z Reu Ini no valor unidade (2,4 km² de área) são 

todos os foguetes possuem condições técnicas de produzir o efeito desejado sobre o 

alvo com 99% de nível de certeza sendo empregados por uma seção à 3 lançadoras. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Conclui-se que o emprego de uma Bia MF na defesa em posição em cada uma 

das fases pode se dar da seguinte forma: 

a. 1ª Fase: Apoio às forças na área de segurança: (1) a Bia MF ou Seç MF poderá 

ocupar Pos Provs no Dspo Def. Para esta fase, serão alvos prioritários a Art Ini e PC 

Ini. 
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b. 2ª Fase: Na iminência do ataque inimigo: (1) a Bia MF, em princípio, participa 

da contrapreparação, devendo ter como alvos prioritários:  Art Ini, PC, BLB e Z Reu. 

(2) Nesta fase, a participação da Bia MF nos fogos de contrapreparação, bem como 

nos fogos de contrabateria pode ser obtida por meio do emprego da Bia MF em 2 

seções à 3 lançadoras no qual cada seção estaria engajada a cada uma destas 

atividades. 

c. 3ª Fase: Durante o ataque inimigo: os alvos prioritários desta fase seriam Art 

inimiga em posição, PC, reserva inimiga e BLB. 

d. 4ª Fase: Apoio ao contra-ataque: Nesta fase, o objetivo dos fogos da Bia MF 

é impedir que o inimigo canalize novos meios para o interior da penetração. Os alvos 

prioritários desta fase seriam PC e Art Ini. 

Os alvos “Bases de Fogos”, “Posição de ataque”, “Elemento em 1º escalão” e 

“Vias de acesso” foram desconsiderados para a nossa conclusão pois estes alvos não 

são alvos típicos da artilharia de foguetes devendo ser batidos, em prioridade, por 

fogos da artilharia de tubo. 

Levando em consideração a importância dos fogos de contrabateria durante 

todas as fases do combate defensivo e o volume de fogo de uma Bia MF, uma seção 

a 3 peças pode ser empregada exclusivamente com essa missão, enquanto a outra 

seção poderá ser empregada para bater alvos previstos, em especial, nos fogos de 

contrapreparação. 

Por fim, em relação à utilização de foguetes no interior do bolsão na Defesa 

Móvel para a destruição do inimigo, deverão ser observadas as margens de 

segurança, bem como a dispersão do material para a execução desses fogos. 
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ANEXO – SOLUÇÃO PRÁTICA 

Uma mudança relevante que facilitaria o emprego da artilharia de mísseis e 

foguetes em uma operação de defesa em posição seria a mudança da unidade de 

emprego de Bia MF com 6(seis) lançadoras múltiplas universais para uma seção a 

3(três) apenas. 

Tal mudança proporcionaria ao comandante tático a possibilidade de empregar 

uma seção de lançadoras de mísseis e foguetes em fogos de contrabateria usufruindo 

de seu maior alcance por meio do emprego de foguetes SS-60 e SS-80, com a 

capacidade de saturar as RPP inimigas no nível Unidade. Segundo Mello, a execução 

dos fogos de contrabateria por meio do sistema ASTROS devido ao tempo de entrada 

em posição, deveria ser realizado por uma Bia MF já desdobrada no terreno, 

executando fogos sobre as posições de artilharia inimiga detectadas durante o todo 

combate no mais curto prazo. 

Da mesma forma, outra seção estaria empenhada na execução de fogos 

previstos contra alvos confirmados. A execução desses fogos possibilita a atuação da 

seção MF mais avançada com a dosagem de munição adequada a cada alvo a ser 

batido. Sendo assim, a seção poderia ser empregada nos fogos de contrapreparação 

na iminência do ataque inimigo. As munições que seriam utilizadas pela seção seriam 

os foguetes SS-30 e SS-40.  

Outro ganho a ser proporcionado por essa mudança seria a segurança das 

lançadoras em relação aos fogos aéreos pois o desmembramento da Bia MF em duas 

seções favorece a dispersão das lançadoras. 

Ambas as seções, neste caso, poderiam usufruir do levantamento meteorológico 

executado por uma mesma viatura meteorológica, dependendo da distância em que 

as seções estariam desta posição. 

Finalmente, a mudança da unidade de emprego para seção traria consigo 

impacto para o apoio logístico, em especial, para a classe V. No entanto, a designação 

das tarefas distintas previamente a serem realizadas por cada uma das seções 

facilitaria a distribuição dos foguetes conforme seu alcance e tipo de alvo. 


