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RESUMO 
 
Com os avanços do Programa Estratégico ASTROS 2020, crescem de importância estudos 
relacionados ao provimento de insumos para este sistema de armas de forma eficiente e na medida 
certa. Para tanto, o presente estudo propõe aspectos úteis à doutrina de logística do Sistema de 
Artilharia de Mísseis e Foguetes, mais especificamente ao grupo de suprimento Classe III e V. Por 
similaridade à logística existente na Artilharia de Campanha de tubo e baseado nos manuais 
atualizados da Função de Combate Logística, se propõe uma sequência de ações para prover da 
forma mais adequada a logística de suprimento classe III e V do Grupo de Mísseis e Foguetes na 
Zona de Combate durante as operações de Defesa em Posição. Para tanto, foi montado um 
questionário e uma entrevista para que os militares especializados com cursos e estágios do Centro 
de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes pudessem fornecer informações sinérgicas e que 
balizassem a uma resolução ao problema elencado.  
 
Palavras-chave: Logística. Fluxo. Artilharia. Mísseis. Foguetes.   
 
 
 

RESUMEN 
 
Con los avances del Programa Estratégico ASTROS 2020, estudios relacionados con la provisión de 
insumos para este sistema de armas de manera eficiente y en la medida correcta. Para tanto, el 
presente estudio propone aspectos que son útiles para la doctrina logística del Sistema de Artillería 
de Misiles y Cohetes, más específicamente, para el grupo de suministro Clase III y V. Debido a la 
similitud con la logística existente en la Artillería de Campaña de Tubos y en base a los manuales 
actualizados de la Función de Combate Logístico, se propuso una secuencia de acciones para 
proporcionar la logística de clase III y V de suministro más adecuada en la Zona de Combate del 
Grupo de Misiles. y Cohetes en Acción Conjunta con el Componente de Fuerza Terrestre en Defensa 
en Posición. Para ello, se elaboró un cuestionario para que personal militar especializado con cursos 
y pasantías en el Centro de Instrucción de Artillería de Misiles y Cohetes pudiera brindar información 
sinérgica y orientar la resolución del problema enumerado. 
 
Palabras clave: Logística. Fluir. Artillería. Misiles. Cohetes. 

 
 
 
 

 
1*  Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2011. 
2** Capitão da Arma de Artilharia. Bacharel em Ciências Militares pela Academia Militar das Agulhas 

Negras (AMAN) em 2007. 
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1 INTRODUÇÃO 

O Brasil é um país com dimensões continentais e exerce liderança no 

continente Sul Americano. Para assegurar a soberania do território nacional e a 

exploração exclusiva dos mais diversificados recursos naturais, o Estado brasileiro 

investe em uma capacidade militar de dissuasão.  

Neste contexto, o Governo Federal publicou a aprovação da Estratégia 

Nacional de Defesa (END) em dezembro de 2008 para estabelecer os objetivos e as 

diretrizes para o preparo e emprego das Forças Armadas em sua missão de defesa 

da pátria e da garantia dos poderes constitucionais (BRASIL, 2020). Assim, surge 

como prioridade a necessidade de aquisição e do desenvolvimento de Materiais de 

Emprego Militar (MEM) estratégicos com mobilidade para defesa de todo território 

nacional e a dissuasão extrarregional.  

Neste cenário, em 10 de setembro de 2012 foi criado o Escritório de Projetos 

Estratégicos do Exército (EPEx) para gerenciar os Programas Estratégicos do 

Exército (Prg EE), quais sejam: ASTROS 2020, DEFESA ANTIAÉREA, GUARANI 

PROTEGER, Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras (SISFRON), 

Capacidade Operacional Plena (OCOP), DEFESA CIBERNÉTICA (EPEX, 2020). 

O Programa Estratégico ASTROS 2020, aprovado pela Portaria 53- EME, de 

26 de março de 2014, visa dotar a Força Terrestre (F Ter) com meios capazes de 

prestar um apoio de fogo de longo alcance, com elevada precisão e alta letalidade 

(EPEX, 2020). Afirmando assim, que a Função de Combate Fogos terá a desejada 

capacidade de dissuasão extrarregional.  

Com advento destas novas capacidades de poder de fogo no Exército 

Brasileiro, surgem algumas lacunas e questionamentos a serem investigados e 

esclarecidos, principalmente, no que se refere ao emprego deste sistema de armas 

em operações no Amplo Espectro. Isto ocorre porque o delineamento da doutrina da 

Artilharia de Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro ainda não se encontra bem 

estabelecida e devidamente publicada.  

Por conseguinte, vale ressaltar que a crescente evolução tecnológica envolvida 

no campo de batalha faz com que as operações no Amplo Espectro sejam mais 

complexas. Com isso, se faz necessário que as tarefas que envolvem o emprego de 

meios terrestres sejam objetivas, simples, legítimas e que prezem pela economia de 

forças ou de meios. O desafio implícito configura-se em conceber uma doutrina que 
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seja capaz de atender à multiplicidade de fatores que afetam os conflitos armados da 

Era do Conhecimento.  

Dentro deste diapasão, nota-se a importância deste estudo para consolidar a 

doutrina de emprego do Sistema de Mísseis e Foguetes no Exército Brasileiro.  

1.1 PROBLEMA  

O escopo do Prg EE ATROS 2020 apresenta um rol completo para a 

implantação de um novo sistema de armas para prover o apoio de fogo de longo 

alcance e alta letalidade. Contudo, surgem novos desafios, particularmente os 

logísticos, para o emprego e a sustentações dos Grupo de Mísseis e Foguetes (GMF) 

em Operações.  

Com as características singulares das munições do Sistema ASTROS II, em 

especial o MTC-300, abastecido com combustível de aviação, percebe-se uma lacuna 

de conhecimento no que tange ao fluxo logístico de suprimento classe III e V. 

Diante do apresentado acima, a presente pesquisa pretendeu propor uma 

solução a seguinte questão: como será realizada a logística de suprimento classe III 

e V do Grupo de Mísseis e Foguetes na Zona de Combate durante as operações de 

Defesa em Posição?  

1.2 OBJETIVOS  

A fim de melhor identificar e detalhar as distintas ações a serem realizadas e 

de responder à pergunta formulada como problema a ser investigado, foram traçados 

o objetivo geral, para descrever a finalidade principal da investigação de estudo, e os 

objetivos específicos, que pretendem descrever o caminho lógico a ser percorrido para 

solucionar o problema.  

1.2.1 Objetivo Geral 

Compreender a logística de suprimento classe III e V do Grupo de Mísseis e 

Foguetes na Zona de Combate durante as operações de Defesa em Posição. 

1.2.2 Objetivos Específicos 

a) Apresentar as características do Sistema de Artilharia de Mísseis e Foguetes do 

Exército Brasileiro;  
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b) descrever o suprimento classe III e V no Sistema de Artilharia de Mísseis e 

Foguetes do Exército Brasileiro;  

c) apresentar as características da Defesa em Posição; 

d) apresentar as características da Função de Combate Logística; 

e) apresentar uma possibilidade do fluxo de suprimento Classe III e V na Zona de 

Combate do Grupo de Mísseis e Foguetes em Ação de Conjunto à Força Terrestre 

Componente na Defesa em Posição. 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

O Tema deste trabalho está alinhado com a área de pesquisa do Centro de 

Doutrina do Exército (C Dout Ex) e do Comando de Operações Terrestres (COTER). 

Visto que a pesquisa analisará os óbices na doutrina alusiva ao planejamento, à 

coordenação e à execução das atividades logísticas de transporte e suprimento classe 

III e V do Sistema de Mísseis e Foguetes em Operações na Zona de Combate;  

A falta de aprofundamento neste tema acarreta em uma lacuna de 

conhecimentos adequados e customizados sobre o fluxo de suprimento classe III e V 

na Zona de Combate do Sistema de Mísseis e Foguetes. 
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2 METODOLOGIA 

O Artigo Científico em questão foi baseado em pesquisa bibliográfica realizada 

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

manuais e de pesquisas acadêmicas no âmbito do Exército Brasileiro, além de 

informações dos projetistas e dos operadores do material que compõe o assunto em 

questão. Para isso, foi realizada uma leitura analítica de fontes de consultas 

selecionadas, além de entrevistas e questionários que foram realizados com 

especialistas para subsidiar a análise dos dados e a obtenção de resultados.  

2.1 REVISÃO DA LITERATURA 

A seguir, apresenta-se as características do Sistema de Artilharia de Mísseis 

e Foguetes do Exército Brasileiro. 

2.1.1 O Comando da Artilharia do Exército 

O Comando de Artilharia do Exército (Cmdo Art Ex) tem a missão de assessorar 

o Comando da Força quanto a organização, o preparo e o emprego dos meios de 

apoio de fogo da Artilharia de Mísseis e Foguetes. Sua estrutura deve ser capaz de 

prestar o Apoio de Fogo (Ap F) às Operações, à Busca de Alvos e ao Apoio Logístico 

(Ap Log) de suas Unidades, ainda que seja necessário descentralizar seus meios. 

Conforme a Nota Doutrinária nº 01/2018 – C Dout Ex, de 23 de maio de 2018, temos 

o seguinte: 

O Cmdo Art Ex estrutura-se em Comando (Cmdo) e Estado-Maior (EM), uma 
Base Administrativa (B Adm), uma Bateria Comando (Bia C), Grupo de 
Mísseis e Foguetes (GMF) em número variável, uma Bateria de Busca de 
Alvos (Bia BA), um Centro de Logística de Mísseis e Foguetes (C Log Msl fgt) 
e um Centro de Instrução de Artilharia de Mísseis e Foguetes (CI Art Msl fgt). 
Poderá receber meios de Artilharia Antiaérea (AAAe) para promover a sua 
defesa contra vetores aéreos hostis (BRASIL, 2020, nº 01/2018). 

2.1.2 Comando de Artilharia da Força Terrestre Componente (CAFTC) 

Para facilitar o emprego dos seus meios e a coordenação do seu trabalho com 

os diferentes escalões da arma base, a Artilharia organiza-se em diferentes níveis de 

Comando formando os escalões de artilharia:  

a) Comando da Artilharia da Força Terrestre Componente (CAFTC); 

b) Artilharia do G Cmdo Op (ou AD); 

c) Agrupamento de Artilharia (Agpt Art); 
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d) Agrupamento-Grupo (Agpt Gp); 

e) Grupo de Artilharia de Campanha (GAC), com material de tubo, Grupo de Mísseis 

e Foguetes (GMF);  

f) Bateria de Artilharia de Campanha, com meios de tubo, Bateria de Mísseis e 

Foguetes (Bia MF). 

O CAFTC é o escalão mais alto da Artilharia de Campanha no Teatro de 

Operações. Ele pode ser ativado e constituído modularmente para prestar o Ap F 

necessário às operações, enquadrando o emprego tático das unidades de artilharia e 

das artilharias divisionárias quando a FTC for constituída por mais de uma Divisão de 

Exército. Em princípio, dependendo da constituição da FTC, os GMF ou as Bia MF 

serão enquadrados integrados ao CAFTC (BRASIL, 2018). 

Vale avultar que o Comando de Artilharia do Exército, por sua vez, é um G 

Cmdo que enquadra as unidades de mísseis e foguetes, não se configurando como 

um escalão de artilharia (BRASIL, 2018). 

2.1.3 Grupo de Mísseis e foguetes (GMF) 

O GMF normalmente tem a missão de complementar o apoio de fogo prestado 

pela artilharia de tubo, executando fogos de aprofundamento do combate. A Missão 

Tática normalmente atribuída a esta Unidade é a de Ação de Conjunto (Aç Cj), que 

garantirá, em melhores condições, flexibilidade, melhor capacidade de comando e 

controle e de logística (BRASIL, 2018). 

A organização do GMF é a seguinte (ver Organograma 1):  

a) Comando (Cmdo) e seu Estado-Maior (EM); 

b) Bateria de Comando (Bia C); 

c) 3 (três) Baterias de Mísseis e Foguetes (Bia MF).  

 
 

 

 

 
 
 
 
 

ORGANOGRAMA 1 – Organograma do GMF 
Fonte: Quadro de Cargos (QC) do GMF 
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A organização da Bateria de Mísseis e Foguetes é a seguinte (ver 

Organograma 2):  

a) Seção de Comando (Seç Cmdo); 

b) Seção de Reconhecimento, Comunicações e Meteorologia (Seç Rec Com Meteo); 

c) Bateria de Mísseis e Foguetes (Bia MF). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
ORGANOGRAMA 2 – Organograma do Bia MF 
Fonte: Quadro de Cargos (QC) do GMF 

 

A organização da Bateria de Comando é a seguinte (ver Organograma 3):  

a) Seção de Comando da Bateria (Seç Cmdo Bia); 

b) Seção de Comando da Unidade (Seç Cmdo U);  

c) Seção de Comunicações (Seç Com); 

d) Seção de Manutenção (Seç Mnt); 

e) Seção de Suprimento (Seç Sup);  

f) Seção de Saúde (Seç Sau).  

 

 
ORGANOGRAMA 3 – Organograma do Bia C 
Fonte: Quadro de Cargos (QC) do GMF 
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2.2 OS TIPOS DE VIATURAS E MUNIÇÕES DO SISTEMA DE ARTILHARIA DE 

MÍSSEIS E FOGUETES DO EXÉRCITO BRASILEIRO 

Atualmente o Sistema de Mísseis e Foguetes do EB é dotado com viaturas do 

Sistema ASTROS II (modelo M3-M, MK5-M e MK6), fabricadas pela Indústria Nacional 

de Defesa. A Bia MF do EB possui 15 viaturas especializadas do Sistema ASTROS II 

definidas como segue:  

a) 1 (uma) Viatura Blindada de Posto de Comando e Controle - Média Sobre Rodas 

(VBPCC-MSR);  

b) 1 (uma) Viatura Blindada Unidade de Controle de Fogo - Média Sobre Rodas 

(VBUCF-MSR);  

c) 1 (uma) Viatura Blindada Posto Meteorológico - Média Sobre Rodas (VBMeteo-

MSR);  

d) 1 (uma) Viatura Blindada Oficina - Média Sobre Rodas (VBOfn-MSR);  

e) 6 (seis) Viaturas Blindadas Lançadoras Múltiplas Universal - Médias Sobre Rodas 

(VBLMU-MSR);  

f) 3 (três) Viaturas Blindadas Remuniciadoras - Média Sobre Rodas (VBRemn-MSR);  

g) 2 (duas) Viaturas Blindadas Unidade de Apoio ao Solo - Média Sobre Rodas 

(VBUAS-MSR). 

As munições utilizadas pela Artilharia de Mísseis e Foguetes são 

acondicionadas em um involucro denominado Contêiner-Lançador (CL) (ver Quadro 

1), que protege as munições das intempéries do clima, oferece relativa proteção aos 

choques físicos e isola a munição de possíveis descargas elétricas. Além de oferecer 

proteção, estes casulos proporcionam uma padronização do encaixe da munição na 

VBLMU-MSR, tornando possível o carregamento de múltiplos calibres em uma única 

viatura.   

 

CARACTERÍSTICA DO CONTEINER LANÇADOR SS-30 SS-40 SS-60 SS-80 

TEMPERATURA DE ARMAZENAMENTO -5ºC a +30º C 

TEMPERATURA DE OPERAÇÃO -30ºC a +65º C 

ALTURA  528 mm 

LARGURA 512 mm 

COMPRIMENTO  5500 mm 

PESO CHEIO  842 Kg 848 Kg 778 Kg 786 Kg 

PESO VAZIO 282 Kg  221 Kg  181 Kg  187 Kg  

QUADRO 1 – Característica dos Conteineres Lançadores 
Fonte: CI Art Msl Fgt 
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O foguete Guiado, como uma nova munição para o Sistema ASTROS, deverá 

possuir as mesmas características táticas e operacionais do foguete convencional SS-

40. Devendo ser aproveitada a tecnologia dos Foguetes do Sistema ASTROS e 

incorporados sistemas e dispositivos de guiamento e controle com a finalidade de 

reduzir a dispersão. Sendo assim, as duas munições possuem condições 

semelhantes para armazenamento, transporte e lançamento (BRASIL, 2012). 

O Míssil Tático de Cruzeiro é um engenho autopropulsado e não tripulado 

capaz de modificar sua trajetória através de sistemas de guiamento para transportar 

uma carga útil que produz um efeito cinético a determinado alvo (BRASIL, 2012). 

O combustível da turbina da fase de voo de cruzeiro é o querosene de aviação 

(Q Av), com previsão de 180 litros por míssil. A capacidade do tanque de 

abastecimento da viatura UAS é de 2.500 litros (BRASIL, 2015b). 

2.3 APOIO LOGÍSTICO NO GRUPO DE MÍSSEIS E FOGUETES  

O Cmt do GMF é o responsável pelo apoio logístico no âmbito da sua Unidade. 

Os chefes da 1ª e 4ª Seção (S1 e S4) são os principais assessores do Cmt nos 

assuntos de apoio logístico. Para isto, planejam, coordenam e supervisionam, dentro 

das suas áreas, as atividades logísticas do GMF (Brasil, 2012). 

A Bia C do GMF reúne os principais meios de apoio logístico e atua como 

subunidade de apoio ao combate. Responsabilizada pela obtenção dos suprimentos 

advindos dos órgãos de suprimento do escalão superior e pela posterior distribuição 

das diversas classes de material para as demais SU, a Seção de Suprimento, órgão 

de execução da Bateria de Comando age como uma ponte de ligação logística.  

  

O apoio logístico é executado pela seção logística da BC, que tem as 
seguintes missões:  
a) receber e distribuir todas as classes de suprimento; 
b) manter atualizados os registros de todas as classes de suprimento;   
c) executar a manutenção orgânica, exceto aquela da responsabilidade das 
demais subunidades; e  
d) organizar a área de trens do GMF (BRASIL, 2012, p 11-1). 
 

2.3.1 Grupo Suprimento Classe III do GMF 

Com relação ao planejamento do combustível (óleo diesel e gasolina) 

necessário para deslocamento do GMF, pode-se se valer da Unidade Carburante 
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prevista no Manual de Dados Médios de Planejamento Escolar, que prevê 12 litros de 

gasolina e 2.346 litros de óleo diesel. 

Além do combustível, dos óleos e dos lubrificantes destinados ao deslocamento 

do GMF, há necessidade de suprimento de Q Av para o MTC-300, o qual possui um 

tanque que comporta até 180 litros. A Viatura Blindada Unidade de Apoio ao Solo 

(VBUAS) possui a capacidade de transportar até 2.500 litros para prover o 

abastecimento de uma Bia MF, a meia dúzia peças, totalmente carregada com MTC-

300 (BRASIL, 2015b). 

Cada Bia MF tem a previsão de dotar duas Viaturas Blindadas Unidade de 

Apoio ao Solo (VBUAS), e, sabendo que cada GMF possui três Bia MF, pode-se 

concluir que o GMF possui a capacidade de transportar 15 (quinze) mil litros de Q Av 

para o abastecimento de até 83 (oitenta e três) MTC-300.  

2.3.2 Grupo de Suprimento Classe V do GMF 

O suprimento de munição ao GMF deve ser realizado de maneira célere e 

simples. Assemelhando-se a um GAC de tubo, baseando-se na manutenção da 

Dotação Orgânica da Unidade sempre completa, podendo ainda ser recebida munição 

para consumo imediato visando o cumprimento de missões específicas. Para isto, o 

S4 é o responsável por confeccionar o Plano de Remuniciamento do GMF. Haja vista 

a ausência e um manual de emprego do GMF, podemos nos valer conforme diz o 

Manual de Campanha, Grupo de Artilharia de Campanha: 

 

O S4, de posse dos dados existentes sobre a situação, prepara o Plano de 
Remuniciamento correspondente ao período para o qual a disponibilidade de 
munição já esteja determinada, que resulta do estudo dos seguintes dados: 
a) munição disponível; 
b) munição necessária; 
c) situação da dotação orgânica; 
d) quantidade de munição a ser recebida; 
e) capacidade de remuniciamento do Grupo; e 
f) posto de remuniciamento recebedor fornecedor (localização e horário) 
(BRASIL, 2020, p. 9-14). 
 

O GMF possui a capacidade de transportar o total de 288 Contêineres-

Lançadores (CL). Com isso, sua capacidade operativa é de quatro rajadas por dia, 

obedecendo o ciclo de 24 horas para recompletamento da munição (BRASIL, 2017). 
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2.4 DESDOBRAMENTO NO GRUPO DE MÍSSEIS E FOGUETES 

A Bateria de Mísseis e Foguetes é desdobrada em um espaço geográfico 

denominado Área de Posições (A Pos). A A Pos é o conjunto compreendido entre as 

Posições de Tiro (Pos Tir) e as Posições de Espera (Pos Espa) (BRASIL, 1999). 

A Posição de Espera é a região a ser ocupada por uma seção ou bateria de 

tiro, destinada à preparação para o cumprimento da missão de tiro em segurança em 

uma ou mais posições de tiro (BRASIL, 1999).  

A Área de Trens é destinada ao desdobramento da Seção de Comando da 

Bateria de Mísseis e Foguetes. Nesta região ficam localizados o estacionamento da 

Bia, a área de cozinha, o posto de suprimento e o posto de manutenção. (Brasil, 1999)   

2.5 OS ASPECTOS GERAIS DA FUNÇÃO DE COMBATE LOGÍSTICA 

O Grupo de Mísseis e Foguetes normalmente é enquadrado pela Força 

Terrestre Componente (FTC), integrado ao Comando de Artilharia da FTC. Sendo 

assim, sua logística enquadra-se na estrutura logística da Força Terrestre 

Componente.  

A logística da Força Terrestre Componente é coordenada pelo Comando 

Logístico da FTC (CLFTC), que não possui uma estrutura fixa. Para isso, este 

Comando conta com um Estado Maior (EM), com assessorias especializadas e com 

o Centro de Coordenação de Operações Logística (CCOL). A vertente operativa 

contém as Organizações Militares Logísticas funcionais que se desdobram a Base 

Logística Terrestre e/ou Destacamento Logístico. 

 

O CLFTC é estruturado com base nas Regiões Militares, Gpt E e Gpt Log 
existentes desde o tempo de paz, sendo organizados de acordo com a 
situação, os recursos logísticos disponíveis e a missão atribuída à FTC. 
Outros aspectos poderão condicionar, mas não restringir, a organização do 
CLFTC. Entre eles, estão os relacionados aos efetivos a apoiar, à 
complexidade da manutenção dos materiais e sistemas de armas, à 
quantidade de artigos de suprimento a ser distribuída e armazenada, às 
necessidades de transporte e controle de movimento, ao apoio à população 
e a outros vetores nacionais e/ou multinacionais e à possibilidade de 
utilização da infraestrutura local existente (BRASIL, 2015c). 
 

A BLT é formada por meios e recursos humanos provenientes dos Grupamento 

Logístico (Gpt Log), Grupamento de Engenharia (Gpt E) e Região Militar (RM), 

estruturas existentes desde o tempo de paz que desdobram seus meios orgânicos, 
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além de recursos específicos necessários ao apoio logístico da FTC. (BRASIL, 2019a) 

(ver Figura 1). 

 

 
FIGURA 1 – Estrutura Logística para Apoio a uma operação 
Fonte: Manual de Logística (BRASIL, 2018) 

2.6 OPERAÇÕES DEFENSIVAS 

As Operações Defensivas (Op Def) são aquelas realizadas para conservar a 

posse de uma área ou território, negá-los ao inimigo, e, ainda, garantir a integridade 

de uma unidade ou meio (BRASIL, 2019b). 

As Op Def se caracterizam por uma conduta temporária adotada por uma força 

e servem como recursos para proporcionar as condições necessárias para iniciar uma 

ofensiva. Para isso, o defensor esforça-se para diminuir as vantagens pertinentes ao 

atacante, escolhendo a área mais adequada para o combate e forçando o inimigo a 

reagir em conformidade com o plano defensivo (BRASIL, 2019b). 

A Artilharia de Campanha deve apoiar os escalões da Força Terrestre pelo fogo 

em dois tipos de operações defensivas: Movimentos Retrógrados (Mvt Rtg) e Defesa 

em Posição (Def Pos) (BRASIL, 2019b). 

Na Def Pos, uma força procura contrapor-se à força inimiga atacante, ocupando 

uma área organizada em profundidade e largura. Buscando assim obter condições 

favoráveis para conter o avanço do inimigo, desorganizar suas forças e criar 

condições favoráveis para o desencadeamento de uma ação ofensiva (BRASIL, 

2019b). 

Para um emprego adequado da artilharia deve-se buscar a ação de massa, a 

continuidade de apoio de fogo e a segurança, que são os Princípios de Emprego da 

Artilharia na Defesa em Posição. Com isso, é desejável a manutenção de um alto grau 
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de centralização do comando, da direção de tiro e da logística para uma eficiente 

concentração dos fogos de artilharia (BRASIL, 2019b). 

Neste contexto, para que o GMF possa manobrar de forma adequada e 

oportuna, os seus fogos são mantidos no grau máximo de centralização possível, 

tanto de comando, quanto de direção de tiro. Com isso, as Missões Táticas mais 

adequadas para o GMF são Ação de Conjunto, Ação de Conjunto Reforço de Fogos 

e Reforço de Fogos (BRASIL, 2012). 

O GMF poderá ser empregado tanto na Defesa Móvel, quanto na Defesa de 

Área. Para as ações de Defesa Móvel, prioritariamente, o GMF é empregado para 

desarticular as reservas inimigas ou impedí-las de carrear meios para o interior da 

penetração. Já para a Defesa de Área, o emprego é enfatizado na manutenção do 

terreno baseada na ação das forças desdobradas, no plano de barreiras e no plano 

de defesa contra blindados (BRASIL, 2012). 

2.6.1 Apoio Logístico nas Operações Defensivas 

As operações defensivas, particularmente a Defesa em Posição, buscam a 

manutenção do terreno. Para isto, a artilharia deve ter a capacidade de concentrar 

seus fogos em qualquer parte da Zona de Ação da tropa apoiada para bloquear o 

acesso do inimigo.  

O desencadeamento de fogos de contrapreparação e barragens mostra-se uma 

eficiente forma de impedir o avanço inimigo e de defender instalações ou tropas 

amigas. Contudo, isto implica em um consumo elevado de munição, o que demanda 

um esforço de planejamento prévio e uma logística eficiente.   

 

Na Defesa em Posição, o perfil de combate é caracterizado por alto consumo 
de suprimento classe V. Há um aumento nas necessidades de transporte, 
sobretudo para o atendimento das demandas de munição de grosso calibre. 
Com isso, é necessária uma maior coordenação do fluxo de suprimento e, 
inclusive, distribuição nas posições mais avançadas (BRASIL, 2019). 
 

As operações de Defesa em Posição visam a manutenção de determinada 

área, não havendo a necessidade de sucessivas mudanças de posição. O GMF com 

a capacidade de lançar mísseis e foguetes em longas distancias é capaz de prestar o 

apoio de fogos nesse tipo de operação ocupando apenas uma área de posição. Essa 

situação mais estática favorece as operações logística, visto que é encurtada a 

distância entre o órgão provedor e a tropa apoiada.   
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2.7 TIPO DE PESQUISA 

Essa pesquisa é quantitativa, visto que as referências numéricas obtidas por 

meio dos questionários foram fundamentais para obtenção da resposta ao problema 

proposto.   

 

OBJETIVO GERAL  
TIPO DE 

PESQUISA 
MODALIDADE 

COLETA DE 
DADOS  

Apresentar uma possibilidade do 
fluxo de suprimento Classe III e 
V na Zona de Combate do GMF 

em Aç Cj à FTC na Def Pos. 
 

Quantitativa Exploratória  

Questionário 

Entrevista 

QUADRO 2 – Característica dos Contêineres Lançadores 
Fonte: O autor 

2.8 COLETA DE DADOS 

Para solução do problema deste artigo científico, a pesquisa se baseou em 

coleta de dados por meio de questionário e em análise de documentos pertinentes ao 

assunto.  

2.8.1 Fontes  

A averiguação foi baseada prioritariamente na análise de fontes primárias, tais 

como manuais do Ministério da Defesa e do Exército Brasileiro e Notas Doutrinárias.  

2.8.2 Questionário 

O questionário foi objetivo e propôs uma possibilidade de fluxo de suprimento 

Cl III e V na ZC do GMF em Aç Cj à FTC na Def Pos. Ele foi delineado no 

esclarecimento do fluxo de três atividades para o Suprimento Cl III e Cl V:  

levantamento de necessidade, obtenção e distribuição.  

A amostra foi selecionada dentre os militares especializados no Sistema de 

Mísseis e Foguetes do Exército Brasileiro devido às especificidades desse sistema de 

armas peculiar. Responderam o questionário militares de diferentes postos e 

graduações com a participação de sargentos, que desempenharam a função de chefe 

de peça, até oficiais do Quadro do Estado Maior da Ativa (QEMA), que comandaram 

Grupo de Mísseis e Foguetes.   
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A pesquisa buscou a resposta de militares de Organizações Militares distintas 

de maneira a não haver interferência de respostas em massa ou ser influenciada por 

motivos peculiares. A sistemática de distribuição do questionário ocorreu de forma 

direta (pessoalmente) e indireta (correspondência digital) para 50 militares 

especializados e com vivência na Artilharia de Mísseis e Foguetes. Todavia, por 

motivos diversos, somente 37 repostas foram obtidas (quatro Tenentes Coronéis, 

cinco Majores, 19 Capitães, seis Tenentes, um Aspirante e dois Sargentos), não 

havendo a necessidade de invalidar nenhuma por preenchimento incorreto ou 

incompleto (ver Gráfico 1).  

 

 

GRÁFICO 1 – Percentual de posto e graduação. 
Fonte: O autor  

 

O tamanho amostral obtido (37 respostas) foi menor do que o número desejado 

(50 respostas) dos potenciais integrantes da amostragem. Contudo, isso não 

inviabilizou, tampouco reduziu a relevância desta pesquisa, haja vista a 

especialização e a experiência dos militares participantes, dentre os quais puderam 

participar: Chefe de Peça; Instrutores do CI Art Msl Fgt; Oficiais de Reconhecimento; 

Adjuntos a Oficiais do Estado Maior; Comandante de Linha de Fogo; Comandante de 

Bia MF; Comandante da Bia C; Oficiais do Estado Maior do GMF; e Comandante de 

GMF.  

O Gráfico 2 abaixo mostra a função que os militares já desempenharam, 

havendo alguns que desempenharam mais de uma função:  
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GRÁFICO 2 – Função dos militares 
Fonte: O autor  

 

Os militares selecionados para responder o questionário são especializados 

pelo CI Art Msl Fgt com os seguintes cursos e estágios: Curso de Planejamento de 

Emprego do Sistema de Mísseis e Foguetes para Oficiais do QEMA (C Plan Emp Sist 

Msl Fgt); Curso de Operação do Sistema de Mísseis e Foguetes (C Op Sist Msl Fgt); 

Curso de Gerente Logístico do Sistema de Mísseis e Foguetes (C Ger Log Sist Msl 

Fgt); Estágio de Organização Preparo e Empregro do Sistema de Mísseis e Foguetes 

(Estg Org Prep Emp Sist Msl Fgt); e Estágio de Planejamento e Análise de Alvos (Estg 

Plan e Anls A). O Gráfico 3 abaixo, mostra a especialização que os militares possuem, 

havendo militares que realizaram mais de uma especialização:  

 

 
GRÁFICO 3 – Cursos e estágios dos militares 
Fonte: O autor  

 

Ao analisar os dados expostos nos gráficos acima, pode-se notar a experiência 

profissional dos militares que responderam os questionários. Percebe-se um grande 

número de militares que desempenhou a função de instrutor, Comandante de Linha 

de Fogo, Comandante de Bateria de Mísseis e Foguetes e Oficial de Estado Maior. 
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Além disso, a maior parte destes militares são especializados nos cursos de Operação 

do Sistema de Mísseis e Foguetes e Planejamento de Emprego do Sistema de Mísseis 

e Foguetes para Oficiais do QEMA.   

O questionário foi dividido em duas partes distintas, sendo a primeira voltada 

às respostas do Grupo de Suprimento Cl III e a segunda parte voltada às repostas do 

Grupo de Suprimento Cl V. Ambas as partes visavam esclarecer as atividades de 

levantamento de necessidade, obtenção e distribuição. 

Para cada atividade foi apresentada uma proposta do fluxo logístico. Baseado 

nesta sequência de atividades, os militares responderam se era adequado, 

inadequado ou incompleto. Caso a resposta fosse incompleta ou inadequada, era 

apresentada um complemento, explicação ou justificativa.   

2.8.3 Grupo De Suprimento Classe III 

O Quadro 3 abaixo apresenta uma proposta da sequência de atividades 

necessárias ao provimento do suprimento classe III: 

 

ATIVIDADE SEQUÊNCIA DAS  
AÇÕES 

L
E

V
A

N
T

A
M

E
N

T
O

 D
E

 N
E

C
E

S
S

ID
A

D
E

S
 

1 

NA Bia MF, baseando-se no estoque existente e na estimativa 
de consumo, a Tu Cmdo, do Gp Remn calcula a necessidade 
de abastecimento de Querosene de Aviação (Q Av) para o 
MTC-300 e a Tu Sup, do Gp Log, calcula a necessidade de 
combustível, óleo e lubrificantes.  

2 

O Cmt da Bia MF Confere os trabalhos executados pela Tu 
Cmdo, do Gp de Remn, e pela Tu Sup, do Gp Log, e remente 
ao S4 a necessidade de Sup Cl III.  

3 

O S4 recebe as necessidades das Bia MF; verifica a 
disponibilidade de suprimento no Gp Sup Cl III, da Bia C; e 
calcula a quantidade de suprimento necessário e gera o 
Relatório Diário de Situação, que consubstancia o pedido de 
Sup Cl III.   

4 

O Cmt do GMF aprova o Relatório Diário de Situação, e o 
encaminha ao escalão superior enquadrante, o Comando de 
Artilharia da Força Terrestre Componentes (CAFTC).  

5 
O CAFTC remeterá o pedido de Sup Cl III ao Comando 
Logístico da FTC (CLFTC).  

6 
O CLFTC transmitirá o pedido ao Centro de Coordenação de 
Operação Logística (CCOL) que verificará a melhor forma de 
prover o suprimento, quer seja uma Base Logística Conjunta 
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(Ba Log Cj) ou uma Base Logística Terrestre (BLT). Essa 
providenciará o suprimento solicitado por meio do Batalhão de 
Suprimento (B Sup) ou, se for o caso, por meio dos Postos de 
Suprimento Avançado (PRA) desdobrados e operados por 
elementos da Av Ex. 

O
B

T
E

N
Ç

Ã
O

 7 

O Batalhão de Suprimento (B Sup) ou PRA será responsável 
por entregar o suprimento Cl III solicitado à Seção de 
Suprimento mobiliada na Área de Trens do GMF, para isso o C 
Log Msl Fgt poderá prover reforço de meios de transporte.  

8 

O Gp Sup Cl III, da Bia C, supervisionado pelo Adj S4, confere 
a quantidade e os tipos de combustível, óleos e lubrificantes 
recebidos, atualiza os registros de Sup Cl III na AT do GMF e, 
em seguida, remete ao S4 a disponibilidade de Sup Cl III.  

9 S4 relata ao Cmt do GMF a situação do Sup Cl III. 

D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 

10 

O Gp Sup Cl III, que possui quatro Turmas de Suprimento (Tu 
Sup), entregará a Q Av ao Gp Remn na Pos Espa e os demais 
combustíveis, óleos e lubrificantes na Tu Sup, do Gp Log na AT 
da Bia MF.  

11 

O Gp Remn realiza o recompletamento do tanque da VBUAS-
MSR e do MTC-300; e a Tu Sup confere a quantidade e os tipos 
de combustível, óleos e lubrificantes recebidos e atualiza os 
registros de Sup Cl III, relata ao Cmt Bia a Situação do Sup Cl 
III e fica em condições de atender às necessidades de Sup CL 
III da Bia.    

12 Cmt Bia MF relata ao S4 a situação do Sup Cl III.  

13 S4 atualiza os registros de Sup Cl III do GMF. 

QUADRO 3 – Sequência de atividades necessárias ao provimento do suprimento classe III 
Fonte: O autor 

2.8.4 Grupo De Suprimento Classe V 

O Quadro 4 abaixo apresenta uma proposta da sequência de atividades 

necessárias ao provimento do suprimento classe V: 

 

ATIVIDADE SEQUÊNCIA DAS  
AÇÕES 

L
E

V
A

N
T

A
M

E
N

T
O

 

D
E

 

N
E

C
E

S
S

ID
A

D
E

S
 

1 

A Tu Cmdo, do Gp Remn, mantem atualizados os registros de 
consumo de munição e calcula a necessidade de 
recompletamento da DO ou da quantidade de munição 
necessária para consumo imediato. Posteriormente transmite 
ao Gp de Cmdo da Bia Tir.  

2 
O Cmt da Bia MF Confere os trabalhos executados pela Tu 
Cmdo, do Gp de Remn, e remente ao S4. 

3 
O S4 recebe as necessidades de remuniciamento das Bia MF; 
verifica a disponibilidade de suprimento no Gp Sup Cl V, da Bia 
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C; calcula a quantidade de munição a ser transportada e gera o 
Plano de Remuniciamento.   

4 

O Cmt do GMF aprova o Plano de Remuniciamento, gerando a 
Ordem de Transporte que constitui o pedido de suprimento Cl V 
que, por sua vez, será encaminhado ao escalão superior 
enquadrante, o Comando de Artilharia da Força Terrestre 
Componentes (CAFTC).  

5 
O CAFTC remeterá o pedido de Sup Cl V ao Comando Logístico 
da FTC (CLFTC).  

6 

O CLFTC transmitirá o pedido ao Centro de Coordenação de 
Operação Logística (CCOL) que verificará a melhor forma de 
prover o suprimento, quer seja uma Base Logística Conjunta 
(Ba Log Cj) ou uma Base Logística Terrestre (BLT). Essa 
providenciará o suprimento solicitado por meio do Batalhão de 
Suprimento (B Sup). 

O
B

T
E

N
Ç

Ã
O

 7 

O Batalhão de Suprimento (B Sup) será responsável por 
entregar o suprimento Cl V solicitado à Seção de Suprimento 
mobiliada na Área de Trens do GMF, para isso o B Sup poderá 
contar com reforço de meios de transporte do C Log Msl Fgt.  

8 

A Turma de Controle (Tu Ct), do Gp Sup Cl V, da Bia C, 
supervisionada pelo Adj S4, confere a quantidade e o tipo de 
munição recebida, atualiza os registros de Sup Cl V e remete 
ao S4 a disponibilidade de munição.  

9 S4 relata ao Cmt do GMF a situação do Sup Cl V. 

D
IS

T
R

IB
U

IÇ
Ã

O
 10 

O Gp Sup Cl V, que possui três Turmas de Suprimento (Tu Sup) 
e uma Turma de Controle (Tu Ct), entregará a munição ao Gp 
Remn na Posição de Espera (Pos Espa) da Bia MF. Caso a 
munição não seja mísseis ou foguetes, será entregue à Tu Sup 
na Área de Trens da Bia MF.  

11 

O Gp Remn confere a quantidade e o tipo de munição recebida, 
atualiza os registros de Sup Cl V, relata ao Cmt Bia a Situação 
do Sup Cl V e fica em condições de realizar o remuniciamento 
das VBLMU-MSR.    

12 Cmt Bia MF relata ao S4 a situação do Sup Cl V.  

13 S4 atualiza os registros de Sup Cl V do GMF 

QUADRO 4 – Sequência de atividades necessárias ao provimento do suprimento classe V 
Fonte: O Autor. 

2.9 ENTREVISTA 

Com a finalidade de ampliar o conhecimento teórico, ratificando ou retificando 

os dados colhidos no questionário, foram realizadas entrevistas exploratórias com os 

seguintes especialistas, conforme o Quadro 5 abaixo: 
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NOME  JUSTIFICATIVA 

Cap Art FILIPE VINÍCIUS PITELKOW 
FIGUEIRA 

Experiências como Cmt da Bia C do 6º 
GMF 

Cap Art BRUNO MORAES DOS 
SANTOS 

Experiências como Cmt da 1ª Bia MF 
do 6º GMF 

QUADRO 5 – Quadro de especialistas entrevistados  
Fonte: O Autor. 

  

 A entrevista realizada possui 4 (quatro) perguntas relacionadas aos assuntos 

que foram destacados pelos militares que responderam inadequado ou incompleto no 

questionário. Com isso, os assuntos que divergiram da opinião da maior parte dos 

militares participantes da pesquisa foram mais explorados e elucidados.  A entrevista 

tratou dos seguintes temas:  

a) a viabilidade dos pedidos de suprimento Classe III e V serem realizados 

diretamente entre o GMF e o órgão provedor, não havendo a necessidade de ser 

coordenado pelo CAFTC e pelo CLFTC;  

b) a posição ocupada pela Bia MF que mais atende aos requisitos de segurança para 

realização da destruição dos suprimentos classe III e V;  

c) a necessidade de emprego de equipamentos e recursos humanos especializados 

para comporem os órgãos de suprimento da BLB ou BLT; e  

d) a utilização do software SC²FTer (Sistema de Comando e Controle da Força 

Terrestre), existente nas viaturas ASTROS, para o gerenciamento do suprimento 

classe III e V no âmbito do GMF.  
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO  

As propostas com a sequência de atividades necessárias ao provimento do 

grupo de suprimento classe III e V foram disponibilizadas através de questionário para 

análise dos especialistas do Sistemas de Mísseis e Foguetes. O resultado da análise 

distingue-se entre cada um dos grupos de suprimento e entre as suas respectivas 

atividades (levantamento de necessidade, obtenção e distribuição), conforme segue 

abaixo:  

1. Da atividade LEVANTAMENTO DE NECESSIDADE:  

a) Sup Cl III: 31 (83,8%) responderam adequado, quatro (10,8%) responderam 

incompleto e dois (5,4%) responderam inadequado.  

b) Sup Cl V: 30 (81,1%) responderam adequado, seis (16,2%) responderam 

incompleto e um (2,7%) respondeu inadequado. 

2. Da atividade OBTENÇÃO:  

a) Sup Cl III: 34 (91,9%) responderam adequado, dois (5,4%) responderam 

incompleto e um (2,7%) respondeu inadequado.  

b) Sup Cl V: 33 (89,2%) responderam adequado, dois (5,4%) responderam 

incompleto e dois (5,4%) responderam inadequado. 

3. Da atividade DISTRIBUIÇÃO: 

a) Sup Cl III: 31 (83,8%) responderam adequado, três (8,1%) responderam 

incompleto e nenhum (0%) respondeu inadequado.  

b) Sup Cl V: 34 (91,1%) responderam adequado, dois (5,4%) responderam 

incompleto e um (2,7%) respondeu inadequado. 

Os resultados das respostas ao questionário foram consubstanciados nos 

Gráficos 4 e 5 a seguir:   

 

 
GRÁFICOS 4 e 5 - Opinião sobre o fluxo de suprimento 
Fonte: O autor  
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A partir deste resultado, observa-se uma coerência com a sequência de 

atividades proposta para o fluxo de suprimento classe III e V. Contudo, vale avultar as 

observações realizadas pelos militares que optaram pela resposta inadequado ou 

incompleto por ocasião do preenchimento do questionário e pela opinião dos militares 

que participaram da entrevista.   

No que tange à atividade de levantamento de necessidade, tanto para o Grupo 

de Suprimento Classe III, quanto para o Classe V, determinados militares perceberam 

etapas em demasia. Poderia se ter agilidade no processo se o contato do Grupo de 

Mísseis e Foguetes fosse estabelecido diretamente com o órgão provedor (BLT ou Ba 

Log Cj). Somado a isto, em busca da boa fluidez no processo de levantamento e 

facilidade do emprego em larga escala dos meios de comunicação, torna-se 

interessante a utilização do software SC²FTer para a digitalização dos pedidos e 

despachos relacionados à logística no âmbito do GMF. 

No que se refere à atividade de obtenção, em especial para o grupo de 

Suprimento Classe V, foi ressaltada a importância de se ter tropa especializada para 

o manuseio peculiar das munições que possuem características específicas. Para isto, 

módulos logísticos com meios de transporte e pessoal especializado da Bia C do 

GMF e do C Log Msl Fgt poderiam ser disponibilizados para complementar os meios 

das bases mais próximas ao GMF e, por conseguinte, fazer seu abastecimento de 

Msl e Fgt. 

Quanto à atividade de distribuição, para ambos os grupos de suprimento em 

questão, foi destacado que a Área de Trens da Bia MF é mais apta a receber os 

insumos da Turma de Suprimento da Bia C e, posteriormente, os distribuir na Posição 

de Espera. Esta posição é localizada no interior da Área de Posições da Bia MF, região 

esta muito procurada pela busca de alvos inimiga. Com isto, atividades logísticas que 

demandam a movimentação de grande volume e peso seriam fatores que atentariam 

contra a segurança passiva da Bia MF.  

Além das observações atinentes às atividades logísticas, existe a necessidade 

de prestar atenção no tocante à segurança do traslado do suprimento Cl III e V no 

campo de batalha. Trata-se de um capital estratégico muito valorizado e certamente 

monitorado pela inteligência inimiga como um alvo altamente compensador. 
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Com relação aos objetivos propostos no início deste Artigo Científico, conclui-

se que a investigação alcançou ao pretendido, ampliando o entendimento sobre a 

logística de suprimento classe III e V do Grupo de Mísseis e Foguetes na Zona de 

Combate durante as operações de Defesa em Posição. 

A revisão da literatura possibilitou entender a evolução e as características 

peculiares do Sistema de Mísseis e Foguetes, além da sua forma de emprego nas 

Operações Defensivas, bem como da sua cadeia logística para o grupo de suprimento 

classe III e V. A partir desse conhecimento, foi possível embasar e formular uma 

proposta do fluxo de suprimento classe III e V para a apreciação de especialistas do 

sistema de armas em questão.   

A compilação dos dados obtidos por meio dos questionários respondidos por 

37 (trinta e sete) militares especialistas permitiu diagnosticar como assertivos os fluxos 

de suprimento classe III e V propostos por meios das atividades de levantamento de 

necessidade, distribuição e obtenção. Visto que, aproximadamente 86% dos militares 

especialistas que responderam o questionário escolheram a opção “adequado” para 

a sequência de atividades propostas.  

Contudo, entre os militares que responderam o questionário, aproximadamente 

9% escolheram a opção “incompleto” e 5% escolheram a opção “inadequado”. Os 

miliares que escolheram a opção “incompleto”, de uma forma geral consideravam que 

havia falta de uma ou mais ações necessárias para que o fluxo de suprimento classe 

III e V ocorresse corretamente. Já os militares que escolheram a opção “inadequado” 

julgaram que o fluxo poderia ser melhor se as ações seguissem um fluxo distinto do 

apresentado pelo questionário.  

Na proposta de levantamento de necessidade, tanto para o fluxo de suprimento 

classe III quanto para o de classe V, houve uma convergência de opinião nos 

comentários complementares às respostas inadequadas ou incompletas do 

questionário disponibilizado. Sendo considerado minoritariamente o fluxo proposto 

complexo e redundante. Isto porque, uma vez escolhido o melhor meio de apoio 

logístico pelo o CCOL, poderá ser criado um vínculo direto deste com o GMF, 

privilegiando a simplicidade e operações futuras.  

A necessidade de utilização de pessoal especializado e equipamento 

específico para o manuseio dos suprimentos Classe V na etapa de obtenção foi 



 

26 

 

destacada no complemento das respostas. Além disso, foi ressaltada a possibilidade 

de utilizar a Área de Trens no lugar da Posição de Espera da Bia MF de forma a zelar 

pela conservação da segurança e pela a manutenção do sigilo no momento de 

distribuição dos suprimentos.  

As entrevistas respondidas por 2 (dois) militares com experiência no Comando 

de Bia MF e Bia C, do GMF, ratificou a pertinência da opinião dos militares que 

responderam inadequado e incompleto no questionário.   

Contudo, para confirmar a opção mais adequada do fluxo de suprimento que 

melhor atende à necessidade em voga e ratificar ou retificar o fluxo proposto, 

necessita-se realizar experimentações doutrinárias e exercícios de adestramento. 

Somado a isso, a ausência da dotação do Míssil Tático de Cruzeiro e do Foguete SS-

40 G, os quais ainda estão na fase de desenvolvimento, dificulta a percepção das 

ações essenciais para o desenvolvimento das atividades logísticas.  

Conclui-se, portanto, que o fluxo apresentado na presente pesquisa atende 

com restrições ao fluxo de suprimento Classe III e V na Zona de Combate do Grupo 

de Mísseis e Foguetes em Ação de Conjunto à Força Terrestre Componente na 

Defesa em Posição, visto que a maior parte dos militares especialistas que respondeu 

o questionário escolheu a opção “adequado”. Ainda que permaneça a necessidade de 

outros estudos sobre o tema e experimentações doutrinárias de logística após a 

conclusão e aquisição do Míssil Tático de Cruzeiro e do Foguete SS-40 G.    
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