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O EMPREGO DE MÍSSEIS E FOGUETES NO COMBATE: 

FATOR DECISIVO PARA A GARANTIA DA DISSUASÃO? 
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RESUMO 
 
Este trabalho tem por objetivo apresentar um estudo sobre o emprego de mísseis e de foguetes pelo 
Exército Brasileiro como meio de dissuasão extrarregional, comparando as características dos 
sistemas dos países latino-americanos e das principais potências mundiais, como EUA, China e 
Rússia, e, por fim, apresentar suas possibilidades e limitações. A relevância do presente estudo tem 
como objetivo destacar o emprego deste material como fator preponderante para o combate, os 
quais diversos países estão procurando adquirir a fim de aumentar o poder de apoio de fogo de 
suas Forças Armadas e assim garantir a dissuasão. Com base na análise das características de 
cada sistema dos países em questão, observa-se que o modelo brasileiro, o Sistema ASTROS, é o 
que possui maior vantagem dentro da América Latina em seu efeito dissuasório por diversos fatores, 
aproximando-se com alguns fundamentos de sistemas de países poderosos como os EUA, por 
exemplo. Este artigo restringiu-se a por em pauta estes fundamentos e emprego do material, 
confrontando suas diferenças em relação ao material de outros países e por fim, destacou suas 
possibilidades e limitações. Com objetivo de incrementar esse trabalho, foram realizadas entrevistas 
com militares especializados no Curso de Operações do Sistema ASTROS, a fim de buscar opiniões 
sobre o emprego do material e caracterizar sua importância como meio de dissuasão extrarregional. 
 
Palavras-chave: Emprego. Mísseis. Foguetes. Dissuasão Extrarregional. Possibilidades e 
Limitações. 

 

 

ABSTRACT  

 
This work aims to present a study on the use of missiles and rockets by the Brazilian Army as a 
means of extra-regional deterrence, comparing the characteristics of the systems of Latin American 
countries and the main world powers, such as the USA, China and Russia, and, finally, present its 
possibilities and limitations. The relevance of this study aims to highlight the use of this material as a 
preponderant factor for combat, which several countries are seeking to acquire in order to increase 
the fire support power of their Armed Forces and thus, ensure deterrence. Based on the analysis of 
the characteristics of each system in the countries in question, it is observed that the Brazilian 
model, the ASTROS System, has the greatest advantage within Latin America in its deterrent effect 
due to several factors, approaching with some fundamentals of powerful country systems like the 
USA, for example. This article restricted itself to putting these fundamentals and use of the material 
in the agenda, confronting their differences in relation to the material from other countries and, 
finally, highlighted its possibilities and limitations. In order to increase this work, interviews were 
carried out with military personnel specialized in the ASTROS System Operations Course, in order to 
seek opinions on the use of the material and characterize its importance as a means of extra-
regional deterrence. 
 
Keywords: Employment. Missiles. Rockets. Extra-regional Deterrence. Possibilities and Limitations. 
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1 INTRODUÇÃO   
 

 A história comprova que as forças militares que não possuem equipamentos e 

armamentos modernizados são causas de fracassos em confrontos bélicos. O 

treinamento constante, a busca do conhecimento e a modernização dos materiais 

bélicos são fatores indispensáveis para que as Forças Armadas estejam aptas e 

com capacidade de realizar todas as ações existentes em uma missão de combate. 

Somente desta forma a relação entre armamentos modernizados e pessoas 

especializadas com conhecimento técnico funcionarão com a destreza e a precisão 

necessárias para sucesso no combate. 

 Desde a Segunda Guerra Mundial até os dias atuais, os foguetes e mísseis 

vêm sendo mais utilizados em conflitos, como a Guerra do Irã e Iraque, Guerra da 

Coréia, Guerra do Vietnã, entre outras, que foram marcadas por grande emprego 

desses materiais. Assim, cada vez mais os países se modernizam em tecnologia 

destes sistemas de grande poder bélico em seus exércitos. 

Pela necessidade de maior projeção no contexto internacional, pela força de sua 

economia com fulcro nas dimensões de seu território e na grandeza de suas 

riquezas, estas características impõem ao Brasil a necessidade de ter Forças 

Armadas estruturadas, equipadas, treinadas, adestradas, com grande poder de fogo, 

além de alcance e letalidade que lhe possibilitem respaldo as suas decisões 

soberanas e dissuasão no cenário internacional. 

 Dessa forma, o Sistema ASTROS desempenha papel fundamental no 

contexto do atual processo de transição do Exército Brasileiro. Isto de deve ao fato 

de que este novo material traz “revoluções” que o direcionam a competir em 

condições favoráveis com os outros sistemas de outros países. No entanto, o 

mercado deste sistema é considerado bem restrito, pois o desenvolvimento 

tecnológico indispensável para sua fabricação restringe vários países. Logo, a 

presença de uma empresa nacional com capacidade de produção deste tipo de 

armamento comprova e reforça a dissuasão e eleva o poder bélico do Brasil no 

âmbito militar.  

 Conforme a Estratégia Nacional de Defesa (END) de 2008, que engloba o 

ASTROS 2020 como um projeto estratégico do Exército Brasileiro, 
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O Exército Brasileiro deverá ser constituído por meios modernos e por 

efetivos muito bem adestrados, mantendo-se em permanente processo de 

transformação, de forma que suas capacidades contribuam com a 

dissuasão de possíveis ameaças (BRASIL, 2008, não paginado). 

 

 Em virtude disso, este trabalho tem como finalidade fazer uma análise da 

importância do emprego do material em conflitos que ocorreram no passado, que 

foram decisivos para o êxito no combate, apresentar as características do Sistema 

de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro, dos sistemas empregados pelos 

países latino-americanos e das principais potenciais mundiais, e, por fim, fazer uma 

análise do resultado de entrevistas realizada por militares que possuem o Curso de 

Operações do Sistema ASTROS sobre o grau de importância deste meio de apoio 

de fogo como meio de dissuasão para o país. 

 

1.1 PROBLEMA 
 

 Analisar o emprego de mísseis e foguetes pelo Exército Brasileiro como meio 

de dissuasão extrarregional, apresentando comparações aos sistemas empregados 

pelos países latino-americanos e as principais potências mundiais, bem como 

analisando suas possibilidades e limitações.  

 Através do emprego de lançadoras múltiplas de foguetes, foguetes guiados e 

mísseis táticos de cruzeiro, as forças armadas de outros países passaram a ter um 

armamento com capacidade de promover substancialmente para a dissuasão 

extrarregional tendo em vista suas características de operação. As peculiaridades 

deste tipo de material possibilitam a capacidade de bater alvos profundos em 

localização inimiga, de caráter estratégico, político e operacional no combate.  

 Diante dessas diversas capacidades operacionais do sistema e pela relativa 

variedade de equipamentos existentes, quais são os meios de apoio de fogo mais 

adequados e eficazes a serem utilizados para bater alvos profundos nos níveis 

político, estratégico e operacional? Quais razões que levam esse sistema ser um 

meio de dissuasão?  
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1.2 OBJETIVOS 
 

Para atingir o objetivo principal, trilhou-se um caminho lógico definido pelos 

seguintes tópicos a serem desenvolvidos ao longo deste trabalho: 

a) citar exemplos históricos de batalhas, analisando a importância do uso do 

material nos conflitos que ocorreram no passado; 

b) apresentar uma síntese das características básicas dos sistemas de 

lançamento de mísseis e foguetes do Exército Brasileiro, dos países latino-

americanos e das principais potências mundiais, analisando suas diferenças;  

c) analisar as possibilidades e limitações do Sistema ASTROS. 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 
 

 Nos tempos passados, podem ser citados exemplos históricos do material 

empregado no período pós 2ª Guerra Mundial como fator preponderante para o 

sucesso nos confrontos de guerra. Com isso, para aprofundar o tema, apresenta-se 

as vantagens e as peculiaridades do Sistema de Mísseis e Foguetes, as quais 

aumentam a capacidade dos países no emprego da dissuasão na Defesa Nacional. 

 Em relação ao Brasil, destaca-se o interesse de outros países nas riquezas 

territoriais brasileiras e a grande extensão territorial, fatores que aumentam a 

questão da instabilidade na segurança nacional frentes às possíveis ameaças. Logo, 

a necessidade de capacitação das Forças Armadas é primordial para a garantia da 

defesa nacional brasileira.  

 Por fim, identifica-se o incentivo à Indústria de Defesa Nacional, criando 

reflexos na geração de empregos, o incentivo à pesquisa e ao desenvolvimento da 

tecnologia nacional.  

 

2 METODOLOGIA  
 

 O trabalho em questão baseia-se em pesquisa bibliográfica realizada por 

meio de documentos selecionados e coerentes ao assunto, constantes de manuais e 

de pesquisas acadêmicas, além de informações dos projetistas e dos fabricantes de 

materiais que compõem o assunto em questão. 
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 Como forma de aprofundar o tema em tela, foi realizada também entrevistas 

com militares especialistas do curso do emprego do Sistema ASTROS, além de 

questionários, argumentação e posterior discussão de resultados. 

 Desta forma, foi realizada uma pesquisa quantitativa quanto a forma da 

abordagem do problema, pois a quantidade de informações coletadas por meio dos 

questionários foi importante para fundamentar e compreender o tema em questão.  

 Além disso, foi empregada a modalidade exploratória, tendo em vista a 

importância do conhecimento e do aprofundamento sobre o tema, os quais 

requerem conhecimentos específicos e técnicos sobre o sistema de mísseis. A 

pesquisa exploratória foi materializada pelas entrevistas exploratórias e por 

questionário aplicado a uma amostra com vivência profissional relevante sobre o 

assunto. 

 

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 
 

Foi realizada uma busca em diferentes bases de dados acadêmicas a fim de 

viabilizar a solução do problema de pesquisa. Esta pesquisa foi baseada em uma 

revisão de literatura de projetos de pesquisas relacionados com os termos das 

palavras-chaves deste trabalho. 

A busca foi realizada com as expressões em português, inglês e espanhol, 

sendo priorizados artigos publicados nos últimos anos. Também foram utilizados 

como literatura complementar livros e revistas que abordassem características do 

sistema ASTROS e do material empregado pelos países latino-americanos e 

principais potências mundiais, procurando analisar as principais diferenças entre os 

sistemas destes países, apresentar as possibilidades e limitações do sistema 

ASTROS conforme prescreve o manual C6-16, analisar a capacidade de poder de 

fogo do sistema ASTROS para o Brasil, bem como de que forma este material 

garante a dissuasão extrarregional. 

- Critério de inclusão: foram incluídos na amostra de pesquisa todos os 

militares possuidores do Curso de Especialização do emprego do sistema ASTROS. 

- Critério de exclusão: não foram incluídos na amostra militares de forças 

amigas ou auxiliares, bem como os capitães-instrutores. 

 Ao se analisar os antecedentes que precederam os primeiros empregos do 

material, percebe-se que foram desde a 2ª Guerra Mundial até os dias atuais, 
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período no qual houve alguns conflitos importantes do emprego de foguetes e 

mísseis nos confrontos e que foram fundamentais e decisivos, como a Guerra do Irã 

e Iraque, por exemplo. Nestas ocasiões o presidente do Iraque, Saddam Hussein, a 

fim de fazer frente e ganhar superioridade sobre o país invadido, encomendou 

diversas unidades ASTROS II, pois nessa época o sistema era absolutamente 

avançado. 

 Assim que o Iraque invadiu o Kwait e em seguida foi desencadeada a Guerra 

do Golfo, a preocupação maior da coalizão era o ASTROS. Neste sentido, a invasão 

ao Iraque ocorreu somente quando houve a garantia de que não havia mais 

emprego dos sistemas de mísseis e foguetes, a principal peça de manobra 

iraquiana. 

  

 
FIGURA 1 – Míssil Patriot 
Fonte: (ÁREA MILITAR.NET)  

 

 Outro exemplo foi a Guerra do Golfo Pérsico, conflito armado que começou 

em 1990, após as tropas iraquianas terem invadido o Kuwait. Neste conflito, os 

Estados Unidos lançaram os seus mísseis AGM-86C ALCM (míssil de 

cruzeiro subsônico), com ogiva convencional, AIM-120 AMRAAM em direção a alvos 

no território iraquiano, sendo, assim, um armamento fundamental para o êxito no 

combate.  

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=AGM-86C_ALCM&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADssil_de_cruzeiro
https://pt.wikipedia.org/wiki/M%C3%ADssil_de_cruzeiro
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FIGURA 2 – Míssil Tomahawk 
Fonte: (ÁREA MILITAR.NET) 

 

 Além disso, ressalta-se a importância de analisar as características técnicas 

dos sistemas empregados por países da América Latina e pelas principais potências 

mundiais e assim verificar as vantagens e desvantagens do sistema ASTROS 

empregado pelo Exército Brasileiro, como seguem os Quadros 1 e 2 abaixo: 

 
Sistema País Disparo por 

rajada 

Calibre (mm) Alcance 

(Km) 

País fabricante 

ASTROS Brasil 32, 16 ou 4 70, 127, 170 e 300 70,4 Brasil 

TTD – LAR 

160 

Venezuela 13 a 18 160 45 Israel 

BM-21 Peru 40 122 30 China 

BM-30 

Smerch 

Venezuela 27 300 70 Rússia 

C-30 

Pampero 

Argentina 27 127 30 Argentina 

RM-70 Equador e 

Uruguai 

40 122 20 República Tcheca 

QUADRO 1 – Comparativa entre o Sistema ASTROS e os Sistemas de Mísseis e Foguetes dos 

países da América Latina 

 

(continua) 

Sistema País Disparo por 

rajada 

Calibre (mm) Alcance (Km) Guarnição 

ASTROS Brasil 32, 16 ou 4 70, 127, 170 e 300 70,4 4 

WS-2 China 6 400 200 3 

A-100/ 

PHL03 

China 12 300 150 4 

9A52-4 

TORNADO 

Rússia 6 300 90 2 
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M270 

MLRS 

EUA 12 240 60 3 

HIMARS EUA 6 240 60 3 

QUADRO 2 – Comparativa entre o Sistema ASTROS e os Sistemas de Mísseis e Foguetes das 
principais potenciais mundiais 

 

2.2 COLETA DE DADOS 
 

 Foi aplicado questionário a um universo de 15 militares, sendo 13 Capitães, 

um Sargento e um Coronel especializados no Curso de Operações do Sistema 

ASTROS. 

 
GRÁFICO 1 –  Postos dos militares da amostra do questionário 
Fonte: O autor 
 

 No primeiro semestre do ano de 2020, os militares que possuem o Curso de 

Operação do Sistema ASTROS e que travaram contato com o material foram 

convidados a participar da pesquisa voluntariamente. Os mesmos receberam por 

meio de aplicativo, um link para o formulário de resposta Google. Não sendo 

necessária a identificação do respondente de forma a garantir o sigilo das 

informações fornecidas para a pesquisa. 

 Todos os procedimentos foram norteados pelo preceito ético da pesquisa que 

são: a) compreensão dos objetivos e procedimentos da pesquisa; b) da participação 

voluntária; c) do sigilo sobre os dados obtidos; d) da possibilidade de desistência a 

qualquer momento, sem qualquer prejuízo ao participante; e) da existência de riscos, 

mesmo que mínimos.  

 Após a coleta de dados, os resultados quantitativos foram tabulados pelo 

programa Formulários do Google. O procedimento de análise de dados do método 

quantitativo foi focado na técnica de análise de conteúdo, possibilitando o 

desenvolvimento de análises mais ricas e aprofundadas no processo de pesquisa.  
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 A conclusão foi elaborada com a junção de todas as informações coletadas 

ao longo da pesquisa.  

 

2.2.2 Questionário 
 

 Os instrumentos utilizados para a medição da pesquisa foram um questionário 

estruturado com questões múltipla escolha e discursivas a serem respondidas pelos 

militares especializados do curso do emprego do sistema ASTROS como forma de 

aprofundar a importância do material nos possíveis conflitos, de forma a garantir a 

dissuasão. 

 

2.2.3 Grupo Focal 
 

 O total da amostra foi composto por militares brasileiros ocupantes dos postos 

de Capitão, Sargento e Coronel, os quais travaram contato com o Sistema ASTROS 

e possuem conhecimentos específicos sobre o emprego do material. Os militares 

tinham idade entre idade entre 28 e 58 anos e eram todos do sexo masculino. Todos 

os materiais utilizados para amostra obedeceram ao critério de inclusão e exclusão 

definidos. 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 

3.1 DIFERENÇAS DO SISTEMA ASTROS COM SISTEMAS DE OUTROS PAÍSES 

 

 Fazendo-se uma análise por todo o mundo, podem-se dividir em dois grandes 

grupos os principais países que utilizam o poder de apoio de fogo com emprego do 

sistema de mísseis e foguetes. 

 No primeiro, incluem as principais potenciais mundiais que sistematicamente 

vêm se fortalecendo no mundo: EUA, Rússia e China. No segundo, aqueles países 

latino-americanos que necessitam consolidar sua liderança a nível regional, tais 

como Brasil, Venezuela, Equador, Chile, Argentina, Uruguai, Peru, entre outros. 

 Quanto ao primeiro grupo, a Artilharia americana utiliza basicamente dois 

tipos de Sistemas de Mísseis e Foguetes: o HIMARS que, semelhante ao ASTROS, 

apresenta maior poder de velocidade por ser sobre rodas, pouca proteção blindada, 
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maior precisão e menor custo logístico, sendo direcionado às tropas 

aerotransportadas e de Fuzileiros Navais; quanto ao sistema M270A1, empregado 

em tropas blindadas e pesadas, com maior blindagem, mais lento e com o mais 

poder de destruição que o HIMARS.  

 A Artilharia Russa utiliza principalmente os sistemas SMERCH, TORNADO, 

GRAD K e TOS, com diferentes calibres e alcances, voltados para a saturação de 

área, sem precisar priorizar a precisão do tiro. 

 Fechando o primeiro Bloco, pode-se citar que o Sistema WS-2, modelo 

chinês, é bem parecido com o BM-30 Smerch russo, com alcance menor, de 200 

quilômetros, e não tem o mesmo poder de emassamento de fogos e saturação de 

área.  

 Em relação ao segundo grupo, os países latinos americanos têm procurado 

adquirir modelos de Lançadoras já desenvolvidas, contudo, o Brasil, diferentemente 

dos demais, utiliza Sistemas de lançadoras de mísseis e foguetes com tecnologias 

fabricadas na indústria nacional, a AVIBRÁS. Estas apresentam boas soluções e 

são perfeitamente alinhadas às tendências mundiais, diferentemente de outros 

países latino-americanos que importam este material. 

 Nesse sentido, apresentam sistemas sobre rodas com as seguintes 

características: menor custo na área logística, mobilidade estratégica, alta precisão, 

sistema de comando e controle modernizados, sistema de busca de alvos, entre 

outras. Deste modo, podem lançar tanto mísseis quanto foguetes com muito boa 

versatilidade, podendo atender as necessidades táticas dos mais altos escalões. 

 

3.2 POSSIBILIDADES E LIMITAÇÕES DO SISTEMA ASTROS 

 

Analisando suas características, pode-se citar como possibilidades os 

seguintes aspectos, de acordo com o manual C 6-16: Bateria de Lançadores 

Múltiplos de Foguetes: 

a) Desencadeamento, em curto espaço de tempo, de uma considerável 

massa de fogos capaz de saturar uma área, neutralizando ou destruindo alvos 

inimigos;  

b) Capacidade de entrar e sair rapidamente de posição; 
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c) Capacidade de engajar, simultaneamente, dois alvos inimigos, realizando 

missões de tiros com as seções e mantendo ainda uma boa massa de fogos sobre 

eles; 

d) Capacidade de deslocar-se com rapidez mesmo através do campo e de 

realizar rápida ajustagem sobre alvos inopinados;  

e) Capacidade de operar com técnicas de direção de tiro tradicionais e/ou 

automatizadas, operando 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;  

f) Poder de utilizar em seus foguetes carga militar de emprego geral ou 

especial e combiná-la com diferentes tipos de espoletas;  

g) Capacidade de prover sua própria necessidade em reconhecimento, 

comunicações, direção de tiro, observação, ligação e apoio logístico (BRASIL,  1999, 

p. 1-4/1-5). 

Por outro lado, os sistemas apresentam como limitações os seguintes 

fundamentos, de acordo com o manual C 6-16: Bateria de Lançadores Múltiplos de 

Foguetes: 

a) A impossibilidade de manutenção de um apoio de fogo cerrado e contínuo, 

sendo, portanto, imprópria para o cumprimento de missões táticas de apoio geral e 

apoio direto;  

b) Necessidade de sucessivas mudanças de posições, realizadas 

imediatamente após a execução de cada missão de tiro; 

c) Impossibilidade de realizar tiro vertical, impedindo-a de bater os ângulos e 

espaços mortos decorrentes da escolha de posição; 

d) Dispersão do tiro superior à da artilharia de tubo e proporcional ao alcance 

e altitude de lançamento; 

e) 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; 

f) Vulnerabilidade à ação aérea inimiga, particularmente durante as entradas e 

saídas de posição e nos deslocamentos;  

g) O sistema é inadequado ao emprego para bater alvos de pequenas 

dimensões (BRASIL, 1999, p. 1-5). 
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 Para incrementar o conhecimento sobre a importância do emprego do 

Sistema de Mísseis e Foguetes como meio de dissuasão extrarregional, foram 

convidados a participar da pesquisa 20 militares especialistas sobre o assunto 

possuidores do Curso de Operações do Sistema ASTROS. Deste total, foram 

obtidas 15 respostas válidas. Como apresentado no Quadro 3 a seguir. 

 

FORMULÁRIOS ENVIADOS FORMULÁRIOS RESPONDIDOS 

20 15 

QUADRO 3 – Quantidade de questionados X  quantidade de respondentes 
Fonte: O autor 
 

 Os participantes da pesquisa exerceram funções importantes em anos 

anteriores durante os quais tiveram amplo contato com o material. Entre os 

participantes tem-se Comandante de Subunidade, Comandante da Linha de Fogo, 

Adjunto do Oficial de Comunicações, Chefe da 2ª Seção, Comandante da Bateria de 

Comando, Chefe da 3ª Seção, entre outros. 

 Foi perguntado, dentre as características do Sistema ASTROS, quais mais 

influenciam decisivamente no combate moderno, tendo sido levantado que o poder 

de saturação de área, a mobilidade e a rápida ajustagem para bater alvos 

inopinados foram os fundamentos mais votados, sendo características que 

atualmente fariam a diferença em um conflito atual (ver Gráfico 4). 

 

GRÁFICO 4 – Gráfico de votação sobre quais características mais influenciam decisivamente no 
combate moderno 

Fonte: O autor 

 

 Como forma de aprofundar a compreensão das respostas os participantes 

foram convidados a comentar sua escolha.  
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 Diante da análise de conteúdo dos dados qualitativos, observa-se que 

convergem no sentido de validar o resultado encontrado no levantamento 

quantitativo, o que reitera os achados da pesquisa. Primeiramente, pelas palavras 

encontradas com maior evidência serem as palavras chaves do trabalho, como 

“emprego”, “dissuasão extrarregional”, “Sistema de Mísseis e Foguetes”, “ASTROS” 

e “países”.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 Os Sistemas de Artilharia de Mísseis e Foguetes vêm cada vez mais sendo 

um modelo de armamento estratégico para a garantia da dissuasão extrarregional, 

face sua importância política e tecnologia avançada, que permite vantagens 

significativas para os países que vem adquirindo esses sistemas. 

 A importância de impor uma dissuasão extrarregional faz com que 

emassamento de fogos e o poder de precisão se tornem os principais fundamentos 

técnicos para esses tipos de sistemas alicerçados pela busca precisa de alvos e 

pela necessidade restrita de controle de danos. 

 Relacionando com os sistemas das principais potenciais mundiais, EUA, 

Rússia e China, pode-se citar que o modelo brasileiro ASTROS é bem semelhante 

ao modelo norte-americano, na qual possui grande mobilidade, versatilidade e 

precisão, com diferença em torno de dez quilômetros de alcance a mais para o 

sistema ASTROS. 

 Todavia, os sistemas de mísseis e foguetes russo e chinês, que possuem 

modelos semelhantes, privilegiaram o emassamento de fogos sem muita 

preocupação com a precisão, mas sim mantendo o foco na dissuasão e o grande 

poder de destruição. 

 Entre os países da América Latina, o que mais se aproxima dos lançadores 

de mísseis e foguetes dessas potências mundiais é o Brasil, que leva uma larga 

vantagem. Isto se deve porque no Brasil, o sistema ASTROS vem se modernizando 

através da empresa nacional AVIBRÁS.  

 Além disso, a ampliação das instalações, o desenvolvimento tecnológico e o 

aperfeiçoamento da doutrina dentro deste projeto estratégico do Exército Brasileiro 

colabora consideravelmente ao aspecto de busca e manutenção da dissuasão 

extrarregional. 
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 Face a doutrina do ASTROS ser parecida com o HIMARS, modelo norte-

americano, o Exército Brasileiro vêm se adaptando ao mercado, principalmente 

aqueles que estão em busca de liderança regional e que não pertencem a OTAN, já 

que o HMARS é imposto pelos Estados Unidos aos países integrantes 

 As características de mobilidade, capacidade de aprofundamento de fogos 

devido ao elevado alcance  e grande poder de precisão dos sistemas de mísseis e 

foguetes incrementam significativamente a capacidade de dissuasão extrarregional, 

conforme descritos inclusive pelos militares possuidores do Curso de Operações do 

Sistema de Mísseis e Foguetes do Brasil. 

 Em virtude disso, a proteção do sistema ASTROS às ameaças de outros 

países deve ser levada em consideração pelo Exército Brasileiro e toda a política de 

Defesa Nacional, tendo em vista que uma Bateria de Lançadores Múltiplos de 

Foguetes busca atingir alvos compensadores do inimigo, tornado-se um fator 

decisivo para um conflito de grandes proporções. 
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APÊNDICE A – SOLUÇÕES PRÁTICAS 

 

 Diante do exposto anteriormente, no tocante aos problemas encontrados no 

emprego do Sistema de Mísseis e Foguetes como meio de dissuasão extrarregional, 

bem como as diversas idéias apresentadas para mitigar estes problemas, pode-se 

inferir como medidas práticas no investimento na modernização de novos 

armamentos com grande poder de precisão, elevado alcance, mobilidade e com 

capacidade de saturação de área, para aumentar cada vez mais a dissuasão 

brasileira frente aos outros países, já que outras nações vêm se preocupando em 

adquirir esse sistema de mísseis e foguetes. 

 Através disso, face sua importância política e estratégica, além da 

preocupação do exército brasileiro e AVIBRÁS em adquirir mais lançadoras de 

mísseis e foguetes, é necessário capacitar cada vez mais militares para o uso desse 

sistema, tendo em vista que possui tecnologia avançada e a necessidade de 

conhecimento específico no tocante ao emprego e manutenção sobre o material. 

 Com isso, o incremento desse investimento pode acarretar inclusive 

possibilidades de novos empregos em setores específicos na empresa AVIBRÁS, 

fortalecimento das forças armadas e, sobretudo, garantia da dissuasão frente aos 

outros países.  

 

 

 

 

 

 

 


