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PROPOSTA DE UM QUADRO ORGANIZACIONAL IDEAL PARA UMA BIA MF EM
OPERAÇÕES DENTRO DO TERRITÓRIO NACIONAL
A constante evolução dos MEM (materiais de emprego militar) juntamente com a
elevada capacitação pessoal exige que alterações sejam feitas para melhor inserilas no contexto das técnicas e táticas militares. Pensando nisto o comandante do
Exército, no ano de 2010, expediu ordens para dar início ao processo de
transformação da instituição selecionando onze capacidades, destacando-se, o
Projeto Estratégico ASTROS 2020, o qual a meta é a dissuasão extrarregional, ou
seja, a projeção de poder militar capaz de dissuadir qualquer força hostil junto às
nossas fronteiras e para isso deve-se ter um sistema de apoio de fogo de longo
alcance e com elevado alcance e precisão. Diante do objetivo a ser atingido com a
adoção do Projeto ASTROS 2020 viu-se a necessidade de estudar adequações no
Quadro Organizacional (QO) que consiste numa junção de Quadro de Cargos (QC),
Quadro de Dotação de Material (QDM) e ainda pela, não menos importante, Base
Doutrinária de emprego, a fim de adaptar-se às necessidades que a, recém dotada,
viatura ASTROS MK6 possui por se tratar de um MEM de alta tecnologia embarcada
a qual requer pessoal especializado, mas que também supre o trabalho de certos
militares, necessitando assim uma adequação no QO. Por fim, os aspectos
levantados anteriormente serão base de estudo para este trabalho, bem como, será
realizada uma comparação com a constituição e logística de uma Firing Battery do
Exército dos Estados Unidos da América que possui um sistema de mísseis e
foguetes semelhante e pode ser base para certas alterações no QO de uma Bia MF.

PALAVRAS-CHAVE: Bia MF, Exército Brasileiro, Quadro Organizacional, território nacional, projeto
estratégico, transformação, dissusão e Exército Brasileiro.
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PROPOSAL FOR AN IDEAL ORGANIZATIONAL CHART FOR A MISSILES AND
ROCKETS BATTERY IN OPERATIONS WITHIN THE NATIONAL TERRITORY
The constant evolution of military employment materials together with high personnel
capacitation requires changes to be made to better insert them in the context of
military tactics and technics. With this in mind, the commander of the army, in 2010,
issued orders to begin the transformation process of the institution, selecting eleven
capabilities, highlighting the Strategic Project ASTROS 2020, which goal is extraregional dissuasion, that is, projection of military power capable of dissuading any
hostile forces on our borders and it should have a long reach fire support system with
increased range and accuracy.

Seeking the objective to be achieved with the

adoption of ASTROS 2020, it was perceived a need to study adaptations in
Organizational Chart, which consists in a junction of

Functions Chart, Material

Allocation Chart and also, not the least, Doctrinal Foundation of Employment, in
order to adapt to the needs that, newly acquired, ASTROS MK6 vehicle has, because
it is a high-tech military employment material which requires specialized personnel,
but also suppresses the work of certain personnel, thus necessitating an adjustment
in Organizational Chart. Finally, previously raised aspects will be the study basis for
this work, as well as a comparison with the constitution and logistics of a Firing
Battery Army of the United States that has a similar missile and rocket system and
can be held basis for certain changes in the Organization Chart of a Missiles and
Rockets Battery.

KEYWORDS: Missiles and Rockets Battery, Brazilian Army, Organizational Chart, national territory,
strategic project, transformation, dissuasion and Brazilian Army.
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1. INTRODUÇÃO

“Como fruto do desenvolvimento tecnológico ocorrido ao longo da Segunda
Guerra Mundial (1939 –1945) – em que foguetes e mísseis se consolidaram
e determinaram uma grande evolução rumo ao futuro, mostrando todo o seu
poder e inovação, tanto em atividades militares como para emprego civil – já
em

1949

o

Exército

Brasileiro

(EB)

começou

a

dedicar-se

ao

desenvolvimento desses engenhos para o emprego por suas forças de
combate, em conformidade com o que faziam os outros principais exércitos
do mundo na área. Surgia assim, na então Escola Técnica do Exército
(ETE), atual Instituto Militar de Engenharia (IME), o primeiro grupo dedicado
a esses estudos” (UMA REALIDADE...,2012, p. 18)

Com o passar do tempo diversos sistemas de lançadores múltiplos de
foguetes foram estudados, testados e implementados dentro do Exército Brasileiro,
dentre os que merecem destaque são o F-108-R que possuía foguetes com calibre
108mm montado sobre uma vtr 4x4 Jeep Willys, o F-114-DE que foi um sistema de
foguetes com um alcance de 30 km e colocados sobre reparo Bofors 40/60 e o
foguete X-40 que tinha alcance útil de 68 KM.
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Figura 1 - F-108-R
Fonte: http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/FOGEB.pdf (2009).

Figura 2 - F-114-DE
Fonte: http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/FOGEB.pdf (2009).
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Figura 3 – X-40
Fonte: http://www.ecsbdefesa.com.br/defesa/fts/FOGEB.pdf (2009).
Segundo Paula (2009, p.3) o X-40 foi marcante para a indústria nacional, pois
através de seus conhecimentos absorvidos, a AVIBRÁS pôde atender os subsídios
do Exército Iraquiano com a finalidade de desenvolver o sistema ASTROS II.
Desenvolvido no ano de 1981, o ASTROS II foi concebido para atender um
pedido do político e estadista do Iraque, Saddan Hussein que estava em guerra com
o Irã e precisava de um sistema de foguetes que barrasse a ofensiva iraniana.
Conforme Bastos (2008, p. 01), o ASTROS II foi o produto de maior êxito da
AVIBRAS que obteve maior lucro e foi provado em combate em três guerras do
Golfo(1980 a 2003) como um sistema eficiente e capaz de melhorar a capacidade
dissuasória nacional com grande poder de fogo.
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Figura 4 – Primeira versão do ASTROS II
Fonte: http://www.ecsbdefesa.com.br/fts/ASTROSII2.pdf (2XXX).
“O Exército adquiriu sua primeira unidade no início dos anos de 1990. Até a
unificação de todos os Astros II em uma única unidade – o 6º Grupo de
Lançadores Móveis de Foguetes (6º GLMF) no Campo de Instrução de
Formosa (CIF), próximo à Capital Federal, Brasília, criado em 2003, possuía
cinco baterias, sendo três de artilharia de costa e duas de campanha, que
se achavam assim distribuídas: 6º Grupo de Artilharia de Costa Motorizado
(6º GACosM) em Praia Grande, SP; 8º GACosM, em Niterói, RJ; 1º/10º
GACosM, em Macaé, RJ; 1ª Bateria de Lançadores Múltiplos de Foguetes
(1ª Bia LMF), em Brasília, DF, e a 3ª Bia LMF em Cruz Alta, RS...” (UMA
REALIDADE...,2012, p. 21)

Essa unificação deveu-se à necessidade de melhorar a disponibilidade do
material que estava se deteriorando devido à exposição à maresia e a falta de mãode-obra especializada na manutenção das viaturas.
Recentemente iniciou-se em toda a instituição Exército Brasileiro um processo
de Transformação, que foi originado de uma auto avaliação relativa a falta de
disponibilidade de capacidades que caminhem lado a lado com a veloz evolução do
combate moderno aliado à ascensão do Brasil no cenário político-estratégico
regional, com a finalidade de ocupar uma condição de potência mundial.
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Nessa transformação o comandante do Exército Brasileiro, foram selecionou
onze capacidades, destacando-se, no caso específico do ASTROS, a dissuasão
extrarregional, ou seja, a projeção de poder militar capaz de dissuadir qualquer força
hostil junto às nossas fronteiras e para isso deve-se ter um sistema de apoio de fogo
de longo alcance e com elevado alcance e precisão.
O Escritório de Projetos do Exército afirma que para atender a essa
estratégia, o Comandante do Exército determinou a elaboração do Projeto
Estratégico ASTROS 2020, a fim de dotar a F Ter de meios capazes de prestar um
apoio de fogo de longo alcance, com elevada precisão e letalidade e para tal devese: realizar a modernização do atual 6º Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes,
transformando-o em 6º Grupo de Mísseis e Foguetes; – desenvolvimento de dois
novos armamentos: o foguete guiado, utilizando-se a concepção do atual foguete SS
40, da família de foguetes do sistema ASTROS II, em uso pelo Exército Brasileiro, e
o míssil tático de cruzeiro com alcance de 300 km, bem como o desenvolvimento da
nova viatura lançadora múltipla universal a versão MK-6 e a modernização das
antigas viaturas versões MK2 e MK3 para MK3-M que terá as mesmas
possibilidades da MK6.
Essa situação nos faz ponderar sobre a necessidade do estudo incessante
das operações militares para a atualização e aperfeiçoamento da doutrina militar no
Exército Brasileiro, em consonância com o combate moderno, adaptado aos novos
manuais doutrinários e de acordo com as literaturas doutrinárias de exércitos
estrangeiros que utilizam com êxito material similar ao ASTROS.
A despeito dos diversos estudos que devem ser realizados para atingir
atualização da doutrina de Mísseis e Foguetes, o estudo da célula básica de
emprego do sistema de mísseis e foguetes é de suma importância, devendo ser
analisado minuciosamente o emprego de uma Bia MF, dando especial atenção ao
Quadro Organizacional ideal para uma Bia MF em operações dentro do território
nacional, englobando, desta maneira a doutrina, o QCP e o QDM.

1.1 Problema
Anos se passaram e houve uma grande evolução na doutrina militar e nos
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meios de combate. Uma nova era se iniciou com o advento de tecnologias que
mudaram radicalmente o cenário bélico atual, e este aspecto deve ser levando em
conta para futuros estudos de adaptação de ultrapassadas técnicas e táticas de
combate com o sistema de mísseis e foguetes.
Depois de iniciar o Projeto ASTROS 2020 dentro do processo de
transformação do Exército Brasileiro, viu-se a necessidade de atualizar a doutrina de
acordo com as novas capacidades do sistema, bem como, alinhá-la ao que está
sendo lançado nos novos manuais doutrinários e ainda com o advento do emprego
de mísseis, com o desenvolvimento do míssil tático de cruzeiro MTC-300, novidade
no Exército Brasileiro.
As informações atuais sobre o emprego do sistema de mísseis e foguetes são,
Notas de Coordenação Doutrinária que regem o assunto, um manual desatualizado
sobre a Bateria de Lançadora Múltipla de Foguetes, um projeto de Manual
(desatualizado) de Grupo de Lançadores Múltiplos de Foguetes (projeto do C6-26) e
trabalhos monográficos de escolas que não foram compilados.
Portanto, hoje, vê-se uma necessidade de atualizar o emprego do sistema de
mísseis e foguetes, dando-a uma linguagem própria nacional, mas com base em
estudos em sistemas similares de outros países. Cabe ressaltar que de forma inicial
estes estudos devem focar a célula básica do emprego do sistema de mísseis e
foguetes que é uma Bia MF com a finalidade de melhorar a eficiência do apoio de
fogo de mísseis e foguetes, propondo um QO ideal, se possível modular, para uma
Bia MF em operações dentro do território nacional.
1.2 Objetivo
Visando identificar as possibilidades e limitações do emprego do observador
aéreo na operação ofensiva de marcha para o combate, foram formulados os
seguintes objetivos:
a. Descrever o que são ataques estratégicos de acordo com os
planejamentos no nível estratégico;
b. Definir o que são ações profundas;
c. Definir qual a finalidade de uma apoio de fogo estratégico realizado por
uma artilharia MF dentro do território nacional;
d. Descrever as principais as características, objetivos, possibilidades e
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limitações da Artilharia de Foguetes;
e. Descrever a finalidade do apoio de fogo realizado pela artilharia de Mísseis
e Foguetes dentro do território nacional;
f. Descrever algumas considerações básicas sobre um Grupo e uma Bateria
de Mísseis e Foguetes;
g. Apresentar Órgãos que devem ser desdobrados numa posição de Bia MF
para as operações dentro do território nacional;
h. Apresentar a constituição de uma Bia de tiro de um MLRS Battalion (EUA);
i. Apresentar o QCP de uma Firing Battery;
j. Apresentar a Logística de uma Firing Battery;
k. Apresentar o QDM de uma Firing Battery;
l. Apresentar o Quadro Organizacional (QO) atual de uma Bia MF para o
emprego dentro do território nacional;
m. Apresentar a Base Doutrinária atual de emprego de uma Bia MF dentro do
território nacional;
n. Apresentar a Estrutura Organizacional atual de uma Bia MF dentro do
território;
o. Apresentar o QCP atual de uma Bia MF dentro do território nacional;
p. Apresentar a Logística atual de uma Bia MF dentro do território nacional;
q. Apresentar o Quadro de Dotação atual de Material de uma Bia MF dentro
do território nacional;
r. Descrever as limitações que devem ser supridas para a atuação de uma Bia
MF dentro do território nacional;
s. Apresentar uma proposta de um Quadro Organizacional ideal para uma Bia
MF em operações dentro do território nacional.
1.3 Questões de Estudo
Algumas questões de estudo podem ser formuladas no entorno deste
questionamento:
a. O que são ataques estratégicos de acordo com os planejamentos no nível
estratégico ?
b. O que são ações profundas ?
c. Qual a finalidade de uma apoio de fogo estratégico realizado por uma
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artilharia MF dentro do território nacional ?
d. Quais as principais as características, objetivos, possibilidades e limitações
da Artilharia de Foguetes ?
e. Qual a finalidade do apoio de fogo realizado pela artilharia de Mísseis e
Foguetes dentro do território nacional ?
f. Quais são as considerações básicas sobre um Grupo e uma Bateria de
Mísseis e Foguetes?
g. Quais Órgãos que devem ser desdobrados numa posição de Bia MF para
as operações dentro do território nacional?
h. Como é a constituição de uma Bia de tiro de um MLRS Battalion (EUA)?
i. Como é QCP de uma Firing Battery?
j. Como é a Logística de uma Firing Battery?
k. Como é QDM de uma Firing Battery?
l. Como é o Quadro Organizacional (QO) atual de uma Bia MF para o
emprego dentro do território nacional?
m. Como é Base Doutrinária atual de emprego de uma Bia MF dentro do
território nacional?
n. Como é Estrutura Organizacional atual de uma

Bia MF

dentro

do

território?
o. Como é o QCP atual de uma Bia MF dentro do território nacional?
p. Como é a Logística atual de uma Bia MF dentro do território nacional?
q. Como é Quadro de Dotação atual de Material de uma Bia MF dentro do
território nacional?
r. Quais são as limitações que devem ser supridas para a atuação de uma Bia
MF dentro do território nacional?
s. Como é um Quadro Organizacional ideal para uma Bia MF em operações
dentro do território nacional?
1.4 Justificativa
Com a consolidação da utilização de mísseis e foguetes durante a Segunda
Guerra Mundial iniciou uma revolução no combate nos campos de batalha. Isso fez
com que o Exército Brasileiro iniciasse uma corrida para desenvolver sistemas
nacionais para adaptar-se à nova realidade do combate na época.
Nos anos 80 desenvolveu-se o sistema ASTROS II e ao mesmo tempo houve
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a consolidação doutrinária com o advento de manuais doutrinários e a
implementação de Baterias de Lançadores Múltiplos de Foguetes espalhados em
todo território nacional.
Duas décadas se passaram e o Exército Brasileiro começou uma profunda
transformação

interna,

o

que

contemplou

onze

capacidades

que

foram

implementadas através de projetos estratégicos, sendo um desses o Projeto
Estratégico ASTROS 2020 que contempla, além da centralização de todos os meios
ASTROS, a modernização do Sistema e da doutrina.
Neste sentido, o presente estudo justifica-se por permitir reduzir o hiato
doutrinário deixado por duas décadas de inércia de atualizações de estudos sobre o
emprego do sistema de mísseis e foguetes, e para tanto, os estudos focarão o
emprego do sistema , dando-a uma linguagem própria nacional, mas com base em
estudos em sistemas similares de outros países e, principalmente, destacando a
célula básica do emprego do sistema de mísseis e foguetes que é uma Bia MF com
a finalidade de melhorar a eficiência do apoio de fogo de mísseis e foguetes,
propondo um QO ideal, se possível modular, para uma Bia MF em operações dentro
do território nacional.

2. REVISÃO DE LITERATURA
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A revisão de literatura foi realizada com o intuito de reunir e expor os
conceitos necessários para o bom entendimento do trabalho e abordar, de forma
crítica e sucinta, dentro daquilo que interessa, levantando, de pronto, aspectos
relativos à ações estratégicas com a finalidade de desenvolver o pensamento e
finalmente concluir com fatos que levem à uma proposta de um QO ideal, se
possível modular, para uma Bia MF em operações dentro do território nacional.
2.1 Visão do que são ataques estratégicos
Conforme o MANUAL EB 20 MF 10.103(2014, p. 2-12) o nível estratégico de
planejamento é o meio do qual se alcançam os objetivos designados pelo nível
político para as Forças Armadas, e ainda, onde se fixam os objetivos estratégicos
militares.
TABELA 1 – Necessidades para o planejamento no nível estratégico
Necessidades para o planejamento no nível estratégico
Objetivos políticos e estratégicos.
Centros de gravidade, do ponto de vista

Estrutura militar a ser estabelecida
As áreas de responsabilidade dos Comandos

estratégico.
As condicionantes políticas de planejamento,

Operacionais a serem ativados
Os meios que poderão ser adjudicados aos

legais e financeiras para o uso da força.

Comandos

Operacionais,

definindo

as

capacidades da força e a necessidade de uma
Estado Final Desejado (EFD) que determinará o

reserva estratégica militar
As principais ações estratégicas decorrentes,

momento em que terá sido alcançado o objetivo

incluindo aquelas avaliadas como necessárias por

final.

segmentos das demais expressões do Poder
Nacional.

Fonte: EB 20 MF 10.103(2014).
A TABELA 1 mostra as necessidades de uma força para o planejamento do
nível estratégico , e pode-se destacar como os aspectos que podem fazer parte do
processo de seleção, análise e aquisição de alvos, são os objetivos políticos e
estratégicos, os centros de gravidade e o EFD.
A Seleção, Análise e Aquisição de alvos consistem em uma série de ações
progressivas e interdependentes que permitem a detecção oportuna, a
localização precisa e a identificação e análise pormenorizada de alvos, a fim
de propiciar o emprego eficaz de atuadores (meios letais e/ou não letais) à

20

disposição do Comandante. (BRASIL, 2014)

A importância do estudo é versada no MANUAL EB 20 MF 10.103(2014, p. 79) que diz que, diante do estudo eficaz destes aspectos serão subsidiadas decisões
quanto à seleção e priorização de alvos para ataques e definição do meio, forma e
momento mais adequados para a atuação.
Selecionados os alvos, a Força Terrestre (F Ter) define uma Linha de
Operação, que, segundo o Manual EB 20 MF 10.103(2014, p. 5-8), consiste numa
série de ações executadas de acordo com uma sequência bem definida que
interconectam uma série de Pontos Decisivos (PD) que possibilitam o controle de
uma área geográfica ou a neutralização de forças oponentes.

Figura 5 – Exemplo de Linha de Operação.
Fonte: Manual EB 20 MF 10.103(2014).
Diante dos estudos acima tratados serão selecionados quais podem constituir
os alvos de ataques estratégicos, bem como, qual recurso será utilizado pelos
atuadores das F Ter, sendo que umas dessas possibilidades é a utilização de meios
de Mísseis e Foguetes. A utilização do Sistema de Mísseis e Foguetes poderá pular
a seqüência da série de Pontos Decisivos (PD) fornecendo, diretamente, o controle
de uma área geográfica ou neutralização de forças oponentes, o que caracteriza
realizações de ações profundas.
2.2 Ações profundas
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As ações profundas compreendem, basicamente, a realização de
Operações de Interdição, visando ao isolamento do Campo de Batalha, o
que normalmente impede o oponente de concretizar suas possibilidades de
retirar-se e ser reforçado em tempo útil, sujeitando-o, dessa forma, a ser
derrotado por partes. Também permitem, investir, direta ou indiretamente,
contra o sistema logístico e de comando e controle, causando o colapso das
linhas inimigas da retaguarda para frente. (BRASIL, 2014)

No cumprimento das ações profundas (conforme Figura 6), a F Ter pode
lançar mão de diversos escalões, dentre eles os fogos e emprego de vetores
terrestres de longo alcance, tais como, os Sistemas de Mísseis e Foguetes.

Figura 6 – Ações profundas, aproximadas e de retaguarda.
Fonte: Manual EB 20 MF 10.103(2014).
Conforme o Manual EB 20 MF 10.103(2014, p. 2-22), a essas ações
profundas são realizadas em grande profundidade e em terreno inimigo com a
finalidade de localizá-lo, fixá-lo ou destruí-lo, criando condições favoráveis para as
ações aproximadas ou, ainda, obtendo um efeito decisivo no oponente.
O Manual EB 20 MF 10.103(2014, p. 2-22) contempla, ainda, que outro
aspecto a ser considerado, é a possibilidade de realização de ações de antiacesso e
de negação de área, por meio de fogos de longo alcance, utilizando foguetes e
mísseis.
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2.3 Principais características, objetivos, possibilidades e limitações da
Artilharia de Mísseis e Foguetes.
De acordo com o Manual EB 20-MC-10.206 (2014, p.2-17), na F Ter, o
principal sistema de apoio de fogo é a artilharia de campanha e suas unidades e
subunidades podem ser dotadas de morteiros, obuseiros e lançadores de mísseis
ou foguetes.
Meios de Artilharia de campanha – Empregados para destruir e neutralizar
alvos em apoio às operações militares. Podem engajar o inimigo pelo fogo,
além de restringir a ação dos meios aéreos amigos - em compartimentos da
terceira dimensão do Espaço de Batalha - em razão da intensidade,
duração, localização e flecha de seus fogos.(BRASIL, 2014)

A NCD Nr 03/2014 (2014, p.5) diz que a artilharia de Mísseis e Foguetes tem,
normalmente, a missão de complementar o apoio de fogo prestado pela artilharia
de tubo, executando fogos de aprofundamento do combate, bem como realizar os
fogos em apoio às operações conjuntas.
A fim de explicitar melhor a utilização da artilharia de Mísseis e Foguetes, o
Manual EB 20 MF 10.103 (2014, p. 2-22), afirma que um aspecto a ser considerado
nas áreas em profundidade é a possibilidade de realização de ações de antiacesso
e de negação de área, por meio de fogos de longo alcance, utilizando foguetes e
mísseis.
Complementando o conceito acima, o Manual do Exército Americano FM-6-60
(1996, p.1-1, tradução nossa), define o sistema de Mísseis e Foguetes como sendo
altamente móvel, de rápida resposta de fogo, que utiliza foguete de vôo livre e
sistema de míssel guiado. É projetado para complementar a Artilharia de canhão;
com o objetivo de realizar ações profundas; realizar contrabateria, defesa aérea, e
atacar alvos estratégicos. Pode, ainda, completar outro sistema de apoio de fogo ,
através de pedidos de pedido de apoio de fogo adicional.
Diante do objetivo de emprego do sistema de Mísseis e Foguetes, podem-se
elencar algumas possibilidades e dificuldades em sua utilização operacional,
conforme Tabela 2.
TABELA 2 – Possibilidades e Limitações do uso de Mísseis e Foguetes
POSSIBILIDADES
Desencadear, em curto espaço de tempo, uma Necessidade

LIMITAÇÕES
de

sucessivas

mudanças

de
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considerável massa de fogos capaz de saturar posição, realizadas imediatamente
uma área, neutralizando ou destruindo alvos execução de cada missão de tiro
inimigos
Engajar, simultaneamente, dois alvos inimigos,
realizando missões de tiros com as seções e
mantendo, ainda, uma boa massa de fogos sobre
eles

após

a

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

Deslocar-se com rapidez, mesmo através do Vulnerabilidade à ação aérea do inimigo,
campo
particularmente durante as entradas e saídas de
posição e nos deslocamentos
Realizar rápida ajustagem sobre alvos inopinados

Operar com técnicas de direção
tradicionais e/ou automatizadas

de

Impossibilidade de manutenção de um apoio
cerrado e contínuo,sendo portanto, imprópria
para o cumprimento de missões táticas de apoio
geral e apoio direto

tiro

-

Operar com diferentes tipos de foguetes,
possibilitando variações de alcances e calibres,
de acordo com a natureza do alvo, com sua
localização e com o efeito desejado

-

Utilizar em seus foguetes carga militar de
emprego geral ou especial e combiná-la com
diferentes tipos de espoletas

-

Prover
sua
próprias
necessidades
em
reconhecimento, comunicações, direção de tiro,
observação, ligação e apoio logístico

-

Fonte: Manual C 6-16 (1999).
É interessante salientar que algumas limitações, descritas no Manual C 6-16
(1999, p.1-5) como a impossibilidade de realizar tiro vertical, impedindo-a de bater
os ângulos e espaços mortos decorrentes da escolha de posições; a dispersão do
tiro superior à da artilharia de tubo e proporcional ao alcance e altitude de
lançamento e o sistema ser inadequado ao emprego para bater alvos de pequenas
dimensões; estão sendo sanadas com o advento do MTC-300 e com o Foguete
Guiado SS-40 G, que poderão diminuir a dispersão do tiro e ainda bater alvos com
ângulos e espaços mortos. Por fim ressalta-se que a doutrina e o emprego do
sistema de Mísseis e Foguetes têm estado em constante atualização com o
advento de novas tecnologias e modernização de viaturas do sistema, que estão
aumentando seu espectro de utilização.
Para a realização das ações que lhe foram destinadas, a artilharia de Mísseis
e Foguetes é enquadrada, conforme o Manual EB 20-MC-10.206 (2014, p.4-6), pela
Força Terrestre Componente (FTC), integrando ou constituindo o Comando de
Artilharia da FTC (CAFTC).
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O controle de um GMF por parte de um CAFTC, proporciona um aumento
significativo no poder de fogo deste escalão, bem como, melhora a capacidade de
um apoio de fogo adicional aos escalões que lhe são subordinados. Desta maneira
possibilita que o comando intervenha no combate com uma eficaz manobra de
fogos.

Figura 7 – Organograma de um GMF.
Fonte: Manual C 6-16 (1999).

Na Figura 7 acima está descrita a organização de um GMF que tem sua
unidade tática e a logística, e é auto-suficiente, normalmente subordinado a FTC,
devendo seu comandante estabelecer ligação com o CAFTC.
Em operações a Bia MF pode ser utilizada para complementar os fogos de
determinados escalões de artilharia, os quais apoiam forças que estão realizando
ações principais no quadro de uma manobra, e ainda, caso aumente sua
capacidade logística, através de um apoio mais cerrado da Bia C (Bateria
Comando) do GMF, poderão ser estruturadas para operações independentes, tais
como, a de prestar apoio de fogo cerrado e contínuo aos demais escalões.

2.4 Finalidade do apoio de fogo realizado pela Artilharia de Mísseis e
Foguetes dentro do território nacional
O fogo cinético consiste no emprego de sistemas de armas disponíveis
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atuando por meio do lançamento de artefatos – granadas, mísseis e
foguetes – seja de plataformas de superfície, seja a partir de aeronaves.
(Brasil, 2014)

Com base nos estudos do Manual EB 20 MF 10.206 (2015, p. 2-17), na F Ter,
o principal sistema de apoio de fogo é a artilharia de campanha podendo, suas
unidades e subunidades, ser dotadas de morteiros, obuseiros e lançadores de
mísseis ou foguetes.
Mísseis e Foguetes utilizados na F Ter, através dos Sistemas ASTROS, são
considerados fogos cinéticos lançados através de plataforma que abrangem
diversas atividades com a coordenação de diversos sistemas, dentre eles os meios
de aquisição de alvos, das armas de fogo indireto para emprego contra forças de
superfície em apoio às operações.
O apoio de fogo terrestre é essencialmente realizado pela FTC, que para
isso emprega a artilharia de campanha. Esse apoio de fogo pode ser
prestado por sistemas com diferentes capacidades. O tipo de material
impacta a possibilidade e a qualidade do apoio, pois cada meio apresenta
características distintas como alcance, calibre, possibilidade de uso de
munições para efeitos especiais e outras. (Brasil, 2015)

Ao analisarmos, o escalão considerado e o tipo de unidade a ser apoiada,
diferentes meios de apoio de fogo terrestre podem ser escolhidos e, para a FTC,
haverá um Comando de Artilharia que inclui fogos de artilharia de costa, e aqueles
com finalidade da conquista e manutenção de áreas necessárias às operações.
Neste escalão estão subordinadas unidades/subunidades do sistema ASTROS.

Figura 8 – Meios de apoio de fogo terrestre.
Fonte: Manual EB 20 MF 10.206 (2015).
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Em consonância com o Processo de Transformação do Exército Brasileiro
(Exército

Brasileiro. Astros

2020:

Alcance

-

Precisão

-

Poder".

Brasília,

2012. <http://www.epex.eb.mil.br/index.php/projetos/astros-2020.html>. Acesso em:
19 outubro 2009) o sistema ASTROS deve ter a capacidade de realizar dissuasão
extrarregional, da concentração de forças hostis junto à fronteira terrestre e às águas
jurisdicionais e a intenção de invadir o espaço aéreo nacional, se for o caso, de
neutralizar qualquer possível agressão ou ameaça, antes mesmo que elas
aconteçam.
Por fim, a finalidade do apoio de fogo estratégico realizado pela artilharia de
MF no território nacional, deve estar de acordo com o proposto no Processo de
Transformação do Exército, tendo como missão precípua, inserida neste contexto, a
realização de fogos cinéticos de Mísseis e Foguetes em prol das operações de nível
estratégico-operacional estando subordinado ao mais alto escalão da F Ter no Teatro
de Operações (TO) nacional, podendo ser utilizadas, em certos casos, suas Bia MF
descentralizadas para os escalões subordinados à FTC.

2.5 Considerações básicas sobre um Grupo e uma Bateria de Mísseis e
Foguetes
Conforme o Manual FM-6-60 (1996, p.2-1, tradução nossa), a missão de um
GMF é proporcionar apoio de fogos cinéticos com foguetes de artilharia de médio
alcance e mísseis de longo alcance em apoio do Corpo de Fuzileiros, à FTC, forças
de operações conjuntas para destruir, neutralizar ou eliminar o inimigo de acordo
com a sua profundidade e a doutrina ataque simultâneo.
Corroborando a idéia levantada anteriormente, a NCD 03 2014 (2014, p.5),
diz que o GMF tem, normalmente, a missão de complementar o apoio de fogo
prestado pela artilharia de tubo, executando fogos de aprofundamento do combate,
bem como realizar os fogos em apoio às operações conjuntas. A Missão Tática
normalmente atribuída a essa Unidade é a de Ação de Conjunto (Aç Cj). Ressaltase que o projeto de manual C6-26 (2014, p.1-2) propões que a capacidade de um
GMF vá além das necessidades de uma Divisão do Exército, podendo permear o
apoio ao mais alto escalão no Teatro de Operações que é uma FTC (Força Terrestre
Componente).
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Para cumprir as missões designadas para um GMF, são disponibilizadas um
total de 03 (três) Bia MF que segundo o Manual C 6-16 (1999, p.1-4), devido ao
elevado grau de letalidade de seus fogos, proporciona considerável aumento do
poder de fogo para a Artilharia de Campanha possibilitando a rápida e indispensável
saturação de área, permitindo aos comandos de artilharia divisionária (e superiores)
intervirem no combate, através de eficaz manobra de fogo.
Finalizando, é numa Bia MF (principal célula do emprego de Mísseis e
Foguetes), onde é mais destacada a principal missão do emprego de um GMF que,
como dito anteriormente, rápida e indispensável saturação de área num alvo
passado pelo escalão superior.
2.5.1 Órgãos que devem ser desdobrados numa posição de Bia MF para as
operações dentro do território nacional
Uma Bia MF pode ocupar dois tipos de posição: a posição de espera e a
posição de tiro.
A posição de espera é um local com características táticas favoráveis à
cobertura das vistas terrestres e aéreas inimigas, e que permite a manutenção, o
carregamento e a dispersão dos órgãos da Bia MF.
Tais órgãos são o Comando, o C Com (centro de comunicações), a L Vtr
(linha de viaturas), o PS (posto de socorro), o P Meteo (posto meteorológico), local
para o remuniciamento e AT Bia MF (área de trens da Bia MF) onde são
desdobrados o estacionamento da Bia, a cozinha e um posto a ser ocupado pela
Turma de Manutenção.

2.6 Constituição de uma Bia de Tiro de um MLRS BATTALION (EUA)
O Exército dos Estados Unidos da América é uma das forças militares do
mundo que empregam lançadores de mísseis e foguetes. As baterias de mísseis e
foguetes norte-americanas são denominadas Firing Batteries e têm como finalidade
prover à força armada apoio de fogo de médio alcance por foguetes e de longo
alcance por mísseis à divisão e forças de coalizão para destruir, neutralizar ou
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suprimir o inimigo, de acordo com a profundidade do exército e doutrina de ataque
simultânea conforme manual FM 6-16 (1996, p. 2-4, tradução nossa).

Figura 9 – Constituição de um MLRS batallion.
Fonte: Manual FM 6-16 (1996).
2.6.1 Estrutura Organizacional de uma Firing Battery
As Firing Batteries são constituídas de maneira similar, mesmo quando
atribuídas a uma divisão ou um MLRS Battalion (Grupo de Mísseis e Foguetes norteamericano), sendo, assim, estruturadas para operações independentes. A Firing
Battery consiste de um pelotão de comando, um pelotão de munição e três pelotões
de linha de fogo (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996, p. 2-4, tradução nossa).
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Figura 10 – Constituição de uma BIA de MLRS batallion.
Fonte: Manual FM 6-16 (1996).
O pelotão de comando (HQ Platoon) divide-se em seção de comando, centro
de operações de bateria, seção de vigilância, seção de serviço de alimentos, seção
de suprimentos e seção de manutenção (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996,
p. 2-5, tradução nossa).
O pelotão de munição (Ammo Platoon) é composto por uma seção de
comando e três seções de munição (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996, p. 25, tradução nossa).
O pelotão de linha (Firing Platoon) de fogo consiste de uma seção de
comando de linha de fogo e um número variável de seções de linha de fogo
(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996, p. 2-5, tradução nossa).
2.6.2 QCP de uma Firing Battery
TABELA 3 – QCP de uma Firing Battery
3. 1 MLRS Firing Battery
3.1 Comando
Comandante
3.2 Pelotão de Comando
3.2.1 Seção de Comando
Sargenteante
Sargento DQBN
Motorista
Furriel
Médico
Médico
Médico
3.2.2 Centro de Operações de Bateria
Oficial de Operações
Sargento Mecânico de Equipamento
Eletrônico
Sargento DQBN
Calculador/Motorista
Calculador
Calculador
Calculador
Calculador
3.2.3 Seção de Vigilância
Operador de GPS
Motorista

Cap
1º Sgt
2º Sgt
Cb
3º Sgt
Ten Méd.
Ten Méd.
Ten Méd.
Ten
3º Sgt
Com
3º Sgt
Cb
Cb
Sd
Sd
Sd
3º Sgt
Cb
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Sargento Intendente
Cozinheiro/Motorista
Cozinheiro
Cozinheiro
3.2.5 Seção de Suprimentos
Sargento Intendente
Armeiro
Motorista
Motorista
Motorista
Operador Veículo Diesel
Operador Veículo Diesel
Operador Veículo Diesel
Operador Veículo Diesel
3.2.6 Seção de Manutenção
Sargento Mecânico de Viatura
Auxiliar de manutenção
Motorista
Mecânico
Mecânico
Mecânico
3.3 Pelotão de Munição
3.3.1 Seção de Comando
Comandante de Pelotão
Adjunto de Pelotão
Motorista
3.3.2-4 Seções de Munição (3)
Comandante de Seção
Auxiliar de Munições
Motorista
Motorista
Motorista
Motorista
Municiador
Municiador
Municiador
Municiador
Municiador
Municiador
3.4-6 Pelotões de Linha de Fogo (3)
3.4.1 Seção de Comando
Comandante de Pelotão
Sargento Adjunto
Sargento de Reconhecimento
Rádio Operador
Calculador
Calculador
Motorista
3.4.2-7 Seção de Linha de Fogo (4)
Chefe de Peça

2º Sgt
Int
Cb
Sd
Sd
3º Sgt
Int
Cb
Cb
Cb
Cb
Sd
Sd
Sd
Sd
3º Sgt
MB
Cb
Cb
Sd
Sd
Sd
Ten
2º Sgt
Cb
3º Sgt
Cb
Cb
Cb
Cb
Cb
Sd
Sd
Sd
Sd
Sd
Sd
Ten
2º Sgt
2º Sgt
Sd
Cb
Cb
Cb
3º Sgt
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Apontador
Motorista

Cb
Cb

Fonte: Manual FM 6-16 (1996).
2.6.3 Logística de uma Firing Battery
Na doutrina norte-americana, o serviço de apoio ao combate inclui as
funções e serviços requeridos para recompletar, armar, abastecer, realizar
manutenção, movimentar e sustentar forças em operações de combate (ESTADOS
UNIDOS DA AMÉRICA, 1996, p. 6-1, tradução nossa).
Comandantes de todos os escalões são responsáveis pelo serviço de apoio
ao combate de elementos orgânicos e anexos aos seus comandos. Cada
comandante antecipa suas necessidades e usa os meios de apoio ao combate
disponíveis (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996, p. 6-1, tradução nossa).
A maioria dos ativos de suporte às operações de combate do batalhão são
orgânicos às Firing Batteries, o que facilita as operações dispersas. O MLRS
Battalion pode localizar seus trens próximos da área de suporte logístico, o que
facilita a coordenação com o suporte logístico de retaguarda, ou os trens podem ser
afixados numa região central para facilitar a coordenação com as firing batteries
(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996, p. 6-1, tradução nossa).
A logística

do

MRLS Battalion

é

planejada

para ter o

controle

descentralizado. Isso permite que as Firing Batteries operem de forma autonôma em
uma larga frente. Os ativos de suporte às operações de combate orgânicos das
Firing Batteries permitem que elas conduzam suas próprias manutenções e
operações de ressuprimento. Há três opções disponíveis para que os MLRS
Battalions coordenem suas logísticas: a) controle descentralizado; b) controle
centralizado, e c) controle compartilhado (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996,
p. 6-2, tradução nossa).
O controle descentralizado é o método logístico mais adequado para as
unidades MLRS. As unidades MLRS são organizadas e equipadas para operarem
dessa maneira. O comandante de bateria é o responsável por assegurar que
quantidades adequadas de suprimento classe I, III, V e IX estarão prontas para o
suporte às operações (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996, p. 6-2, tradução
nossa).
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As principais vantagens do controle descentralizado são: a) possibilidade de
emprego autônomo; b) maior flexibilidade para o emprego da bateria, e c)
possibilidade de maior dispersão e ocupação de uma frente nível batalhão maior
(ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996, p. 6-2, tradução nossa).
As principais desvantagens do controle descentralizado são: a) necessidade
de maior tráfego veicular, dentro e fora da área ocupada pela bateria, o que aumenta
as chances das forças inimigas descobrirem as posições ocupadas, e b) maior
utilização de pessoal, pois cada bateria opera separadamente meios logísticos que
poderiam ser compartilhados (ESTADOS UNIDOS DA AMÉRICA, 1996, p. 6-3,
tradução nossa).
2.6.4 QDM de uma Firing Battery
TABELA 4 – QDM de uma Firing Battery
Viatura
Quantidade
M270
09
M577 Carrier
04
M88A1 Rec Veh
01
M985 HEMTT
12
M978 Tanker
2
M35A2 2.5 Ton
8
HMMWV
26
Fonte: Manual FM 6-16 (1996).

Observação
Lançadoras Múltiplas de Foguetes
Postos de Comando
Reconhecimento blindada
Remuniciadora
Cisterna Combustível
Suprimento e Logística
¾ ton blindada sobre rodas

2.7 Quadro Organizacional atual de uma Bia MF para o emprego dentro do
território nacional
Para o Exército Brasileiro, o Quadro Organizacional (QO) consiste numa
junção de Quadro de Cargos (QC), Quadro de Dotação de Material (QDM) e ainda
pela, não menos importante, Base Doutrinária de emprego.
2.7.1 Base Doutrinária atual de emprego de uma Bia MF dentro do território
nacional
Como documento mais importante de um QO de Unidade/Subunidade, a
Base Doutrinária define qual missão, as possibilidades e limitações de emprego
destas frações, que, neste caso, o objeto de estudo é de uma Bia MF.
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2.7.1.1 Capacidades Operativas
O Manual C 6-16 (1999, p.1-1) diz que o emprego de uma Bia LMF deve se
adequar à atual concepção da doutrina militar terrestre o que se valoriza o combate
continuado e simultâneo em toda a profundidade do campo de batalha, sendo uma
unidade organizada tática e logisticamente auto-suficiente.
2.7.1.2 Designação
Segundo o que concebe a NCD 03 2014 (2014, p.5) em princípio, o GMF, é
enquadrado pela Força Terrestre Componente (FTC), integrando ou constituindo o
Comando de Artilharia da FTC (CAFTC). Neste caso teriam 03 (três) Bia MF
subordinadas a um GMF.
2.7.1.3 Base de Planejamentos
Num outro trecho o C 6-16 (1999, p.1-1) ainda afirma que o GMF (OM que
enquandra uma Bia MF) tem, normalmente, a missão de complementar o apoio de
fogo prestado pela artilharia de tubo, executando fogos de aprofundamento do
combate, bem como realizar os fogos em apoio às operações conjuntas.
2.7.1.4 Mobilidade
A NCD 03 2014 (2014, p.5) já contempla que o Centro Logístico de Mísseis e
Foguetes (C Log Msl Fgt) possibilitará a mobilidade estratégica aos GMF, de
forma que essas Unidades possam ser transportadas por via marítima, terrestre e
aérea, o que inclui uma Bia MF.
2.7.1.5 Atividades ou Tarefas
Cabe a uma Bia MF, conforme a NCD 03 2014 (2014, p.5), fornecer
condições para bater alvos compensadores como: a interdição do campo de batalha,
a artilharia inimiga, concentrações de tropa ou de blindados, postos de comando,
instalações logísticas e áreas de reunião de material de engenharia, dentre outros.
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Atualmente está em desenvolvimento o MTC AV-TM 300, que terá como
principais alvos compensadores as instalações de Comando e Controle (C2), bases
logísticas, Z Reu de GU, Bases de Aviação inimigas, além daqueles de grande valor
estratégico ou de elevada importância militar, tudo segundo a NCD 03 2014 (2014,
p.5).
2.7.1.6 Limitações


Não tem condições de manter apoio cerrado e contínuo à força

apoiada, sendo, portanto, impróprio para o cumprimento de missões táticas de apoio
direto e apoio geral.


Necessita

de

sucessivas

mudanças

de

posição,

realizadas

imediatamente após a execução de cada missão de tiro.


Não tem possibilidade de realizar o tiro vertical, impedindo-o de bater

os ângulos e espaços mortos decorrentes da escolha de posições.


Possui dispersão do tiro superior à artilharia de tubo e proporcional ao

alcance e altitude do lançamento.


É inadequado para bater alvos de pequenas dimensões.



Possui

limitada

capacidade

de

defesa

antiaérea,

sendo,

particularmente nos deslocamentos, vulnerável à ação do inimigo aéreo.


Apresenta grande dependência de um contínuo e eficiente apoio

logístico, especialmente no tocante a Sup Cl III (combustível, óleos e graxas), V
(munição) e IX (motomecanização).


Mobilidade restrita nos terrenos montanhosos, arenosos, pedregosos,

pantanosos e em área de selva.


Necessidade de rede rodoviária para apoiá-lo.



Necessidade de transporte aéreo, rodoviário ou ferroviário nos

deslocamentos administrativos a grandes distâncias.


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
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2.7.2 Estrutura Organizacional atual de uma Bia MF dentro do território
nacional

Figura 11 – Organograma de uma Bia MF.
Fonte: Nota Aula REOP – CI Art Msl Fgt (2015).

2.7.3 QCP atual de uma Bia MF dentro do território nacional
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2.7.4 Logística atual de uma Bia MF dentro do território nacional
É previsto, para uma Bia MF que realize a provisão de suas próprias
necessidades em reconhecimento, comunicações, direção de tiro, observação,
ligação e apoio logístico.
Como foi visto no organograma de uma Bia MF, no que tange a logística,
possui um Grupo de Logística, que subdivide-se em uma Turma de Suprimento e
uma Turma de Manutenção.
Percebe-se que a Turma de Suprimento é a principal parte administrativa da
Bia MF com o furriel e seu auxiliar, o auxiliar do encarregado de material e o
motorista da turma, o que conclui-se que não existem grandes responsabilidades
logísticas.
A Turma de Manutenção, de acordo com seu número de pessoas
especializadas e ainda as possibilidades de pequenas de transporte de material
especializado, possui pequena possibilidade para solucionar problemas nas viaturas
especializadas ou não.
Por fim, a Bia MF ainda é contemplada com um Grupo de Remuniciamento,
que possui 03 Turmas de Remuniciamento, proporcionando, com suas 03 Vtr AVRMD, a pequena capacidade de proporcionar apenas mais uma rajada por Vtr AVLMU por dia, o que dificulta um apoio contínuo, caso a Bia MF estivesse atuando de
forma descentralizada.
2.7.5 Quadro de Dotação de Material atual de uma Bia MF dentro do território
nacional
O Quadro de Dotação de Material é um documento que consta o todo o
Material de Emprego Militar previsto com a finalidade capacitar uma organização
militar ou parte dela para o emprego em combate. A relação abarca desde o material
individual até o coletivo, e para questões de estudo, serão consideradas as viaturas
específicas de emprego do sistema ASTROS.
O que prevê a NCD 03 2014 – C Dout Ex (2014, p.4) uma Bia MF deve ser
dotada das seguintes viaturas específicas do Sistema ASTROS, em um total de 15
(quinze) por bateria:
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TABELA 5 – QDM de viaturas atual de uma Bia MF
Viatura
Quantidade
Observação
AV-LMU
06
Lançadoras Múltiplas de Foguetes
AV-PCC
01
Postos de Comando
AV-UCF
01
Unidade Controladora de Fogo
AV-MET
01
Posto Meteorológico
AV-OFVE
01
Oficina Veicular e Eletrônica
AV-RMD
03
Remuniciadora
AV-UAS
12
Unidade de Apoio de Solo
Fonte: NCD 03 2014 – C Dout Ex (2014).

3. METODOLOGIA
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O presente estudo foi realizado dentro de um processo científico e calcado
em procedimentos metodológicos. Assim, nesta seção, será apresentada de forma
clara e detalhada como o problema elencado no item 1.1 pode ser solucionado, bem
como quais critérios, estratégias e instrumentos foram utilizados no decorrer deste
processo de solução e as formas pelas quais foram usados.
A trajetória desenvolvida pela presente pesquisa teve seu início na revisão
teórica do assunto, através da consulta bibliográfica a manuais doutrinários,
documentos e trabalhos científicos (artigos, trabalhos de conclusão de curso e
dissertações), a qual prosseguiu até a fase de análise das informações coletadas
neste processo (discussão de resultados). Tendo o resultado em mãos serão feitos
questionamentos relativos ao problema levantado anteriormente, para após isso
redigir uma conclusão sobre o tema proposto.
3.1 Objeto formal de estudo
O presente trabalho destina-se a coletar dados da bibliografia doutrinária,
revistas

militares

conceituadas,

bem

como

sítios

eletrônicos

e

trabalhos

monográficos. O trabalho também irá expor um compêndio de informações
doutrinárias a fim de orientar qual sobre as conclusões de estudo de um QO ideal
para uma Bia MF em operações dentro do território nacional, bem como irá fornecer
subsídios para possível futura alteração de componentes do QO da Bia MF.
3.2 Delineamento da pesquisa

O delineamento de pesquisa contemplará as fases de levantamento e seleção
da bibliografia; coleta dos dados, crítica dos dados, leitura analítica e fichamento das
fontes, argumentação e discussão dos resultados (RODRIGUES et al.,2006).

3.2.1 Procedimentos para a Revisão de Literatura
Para a definição de termos, levantamento das informações de interesse e
estruturação de um modelo teórico de análise será realizada uma revisão de
literatura nos seguintes moldes:
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a. Fontes de busca
-Manuais Doutrinários do Exército Brasileiro;
-Livros e monografias da Escola de Aperfeiçoamento de Oficiais, da Escola de
Comando e Estado-Maior do Exército e do Centro de Instrução de Artilharia de
Mísseis e Foguetes;
-Monografias do Sistema de Monografias e Teses do Exército Brasileiro;
-Revistas Especializadas que tratam de assunto de interesse;
-Pesquisa em Manuais e Publicações de Forças Armadas de outros países;
-Sites especializados e reconhecidos em operações militares;
-Fóruns de discussão de Doutrina do Exército Brasileiro.
b. Estratégia de busca para as bases de dados eletrônicas
Serão utilizados os seguintes termos descritores: "Mísseis, Foguetes,
Operações, Bateria, Exército Brasileiro, ASTROS, QCP, QO, QDM, Base
Doutrinária, operações militares", respeitando as peculiaridades de cada base de
dado. Após a pesquisa eletrônica, as referências bibliográficas dos estudos
considerados relevantes foram revisadas, no sentido de encontrar artigos não
localizados na referida pesquisa.
c. Critérios de inclusão:
-Estudos publicados em português, inglês, ou espanhol.
-Estudos publicados de 1980 a 2013.
-Estudos publicados por fontes confiáveis
d. Critérios de exclusão:
-Estudos que não tratam de mísseis e foguetes empregados militarmente.
-Estudos que não sejam de fontes confiáveis.
-Estudos que reutilizam resultados obtidos em trabalhos anteriores.
-Estudos pouco fundamentados que tratam de maneira superficial o assunto
em pauta.
3.2.2 Procedimentos Metodológicos
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Com vistas à realização do presente estudo com o máximo grau de
confiabilidade exigido pela metodologia do estudo científico, foram adotados os
procedimentos metodológicos doravante descritos.
A pesquisa desenvolvida foi do tipo qualitativa, baseada, primordialmente, na
pesquisa bibliográfica e documental a trabalhos científicos relacionados ao tema
abordado e apresentados, preferencialmente à EsAO, ECEME e C I Art Msl Fgt; a
artigos científicos publicados em outros veículos nacionais ou estrangeiros ou por
outras entidades, desde que possuidores de notória credibilidade; a livros; e a
manuais de campanha em uso pelas Forças Armadas.
As informações obtidas foram organizadas de forma coerente e lógica a fim
de permitir sua crítica, comparação e posterior análise, com a finalidade de servir de
base para a realização das conclusões e sugestões que materializam a consecução
dos objetivos propostos.

4. RESULTADOS E DISCUSSÃO
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Após a coleta das informações bibliográficas quanto à verificação da
viabilidade de propor um Quadro Organizacional ideal para uma Bia MF em
operações dentro do território nacional, o presente estudo orientou no sentido de
verificar qual melhor opção para a proposta a fim de contemplar as necessidades do
EPEx no que tange à capacidade de realizar dissuasão extrarregional, da
concentração de forças hostis junto à fronteira terrestre e às águas jurisdicionais e a
intenção de invadir o espaço aéreo nacional com o máximo de eficiência, sendo
abordados os tópicos que se seguem.

4.1 Limitações que devem ser suprimidas para a atuação de uma Bia MF
dentro do território nacional
Como já foi visto, um GMF e por consequência uma Bia MF, que possui o
sistema ASTROS, deve ter a capacidade de realizar dissuasão extra-regional, junto
à fronteira terrestre e às águas jurisdicionais e a intenção de invadir o espaço aéreo
nacional, se for o caso, de neutralizar qualquer possível agressão ou ameaça, antes
mesmo que elas aconteçam.
Para que sejam cumpridos os requisitos acima mencionados uma Bia MF
deve inicialmente ter mobilidade e modularidade para adaptar-se às maneiras de
emprego que foram propostas para sua atuação dentro do território nacional.
Em relação à mobilidade são levantados diversos aspectos que devem ser
considerados tais como: capacidade logística de ressuprimento para manutenção do
apoio de fogo contínuo em locais ermos do país, capacidade de realizar (por si) a
manutenção especializada do material devido à possibilidade de estar distante de
centros que ofereçam essa capacidade devendo ser dotada de uma AV-OFVE (vtr
oficina especializada), transformação do Grupo de Ressuprimento da Bia MF em um
pelotão de ressuprimento Cl V para tirar da responsabilidade do CLF mais esta
missão, e a possibilidade de ser transportada para qualquer parte do território
nacional de maneira rápida.
Já falando sobre modularidade podem ser elencados os seguintes aspectos:
ser inserida numa Bia MF a capacidade de dividir-se em 02 (duas) seções caso exija
o cumprimento de missões simultâneas em locais distantes, incluir mais uma Vtr
PCC para dar mais autonomia ao comandante da fração que será dividida, aumentar
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a dotação orgânica de uma Bia MF com o recebimento (em reforço) de uma seção
de ressuprimento Cl V da Bia C, inserir no QCP da Bia MF uma equipe de
suprimento Cl III dotado de Vtr cisterna OD e uma Vtr

5 Ton para carregar

suprimento de óleos lubrificantes,
Outros pontos que podem ser levantados para cumprir com o proposto no
projeto ASTROS 2020 são: dotar uma Bia MF com a capacidade de lançar foguete
que tenha pequena dispersão para diminuir os efeitos da saturação caso seja
utilizado próximo à centros urbanos.

5. CONCLUSÃO
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Quando aplicados às funcionalidades de combate, os novos recursos
tecnológicos e de sistemas acessíveis à sociedade passaram a
exercer influência direta no planejamento e na condução das
operações militares, alterando, significativamente, as capacidades
militares. (BRASIL, 2014).

Mais do que influenciar diretamente no planejamento e condução das
operações, novos recursos tecnológicos levantam novas demandas, dentre elas a
atualização do estudo desses recursos, pois, o advento dos mesmos, poderá alterar
de maneira significativa o emprego do material e pessoal.
De acordo com os aspectos levantados anteriormente, vê-se que não se pode
deixar de atualizar o Quadro Organizacional de uma organização militar ou fração
dela com o advento de novos recursos que mudem a maneira de ser empregada,
tais como a aquisição das novas Vtr ASTROS MK6 e a modernização das antigas
MK3 para MK3-M.
Foi visto que o Processo de Transformação do Exército exprime que o
sistema ASTROS deve ter a capacidade de realizar dissuasão extrarregional, da
concentração de forças hostis junto à fronteira terrestre e às águas jurisdicionais e,
para isso, deve ter uma capacidade de ter mobilidade e modularidade para adaptarse às maneiras de emprego que foram propostas para sua atuação dentro do
território nacional.
Normalmente, a missão de um GMF é complementar o apoio de fogo
prestado pela artilharia de tubo, executando fogos de aprofundamento do combate,
bem como realizar os fogos em apoio às operações conjuntas e, para isto, lhe é
atribuída a missão

é a de Ação de Conjunto (Aç Cj), podendo apoiar as

necessidades de uma Divisão do Exército, permeando o apoio ao mais alto escalão
no Teatro de Operações que é uma FTC (Força Terrestre Componente). Para
cumprir sua missão o GMF possui 03 (três) Bia MF (principais células do emprego
de Mísseis e Foguetes), onde são destacadas as principais missões do emprego do
Sistema

ASTROS,

devendo

sendo

uma

subunidade

organizada

tática

e

logisticamente auto-suficiente para a manutenção do combate continuado e
simultâneo em toda a profundidade do campo de batalha.
Ao analisarmos o exposto neste trabalho observa-se que conforme o item 4.1,
que existe a necessidade de reorganizar o QO de uma Bia MF para atender a
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necessidade de modularidade e mobilidade, bem como, atender a auto-suficiência
na tática e logisticamente para a manutenção do combate continuado e simultâneo
em toda a profundidade do campo de batalha e ainda cumprindo o que prescreve
Processo de Transformação do Exército, no que tange a capacidade de realizar
dissuasão extrarregional, da concentração de forças hostis junto à fronteira terrestre
e às águas jurisdicionais, devendo ter a capacidade de se dividir em frações para ter
a capacidade de bater uma maior área de fronteira e águas jurisdicionais
simultaneamente, caso seja necessário.
Ficou claro então, no fim deste trabalho, que uma Bia MF deve ter seu QO
revisado e adequado conforme as necessidades apresentadas anteriormente e para
isso, será apresentada uma proposta de um Quadro Organizacional ideal para uma
Bia MF em operações dentro do território nacional, para uso numa futura alteração
caso seja necessária.

ANEXO A
1 Base Doutrinária atual de emprego de uma Bia MF dentro do território
nacional
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Como documento mais importante de um QO de Unidade/Subunidade, a
Base Doutrinária define qual missão, as possibilidades e limitações de emprego
destas frações, que, neste caso, o objeto de estudo é de uma Bia MF.
1.1 Capacidades Operativas
Diante do desafio de atuar em todo o território nacional, uma Bia MF deve ter
a capacidade de, inicialmente, proporcionar um apoio de fogo adequado e cerrado
para a unidade apoiada o que inclui capacidade de manutenção do combate
continuado e simultâneo em toda a profundidade do campo de batalha.
Não menos importante a capacidade de atuar em diversos locais de
operação em curto espaço de tempo é crucial dada a dimensão do território nacional
e onde, atualmente, se concentram as unidades do sistema de Mísseis e Foguetes.
Por fim, atendendo o proposto pelo EPEx, deve ter a capacidade de realizar
a dissuasão extrarregional, da concentração de forças hostis junto à fronteira
terrestre com o atual número de unidades e subunidades de artilharia de mísseis e
foguetes.
1.2 Designação
Como já visto, o GMF, em princípio fica enquadrado pela FTC (Força
Terrestre Componente) e possui 03 (três) Bia MF subordinadas.
Visto que existe a necessidade de um recobrimento de uma grande área do
território caso seja necessário o emprego dentro o nosso país, uma Bia MF poderá
dar melhor sustentabilidade para uma tropa que poderá ter a capacidade de receber
uma Bia MF em apoio.
Por fim, ainda é possível, de forma limitada, o emprego das seções da Bia
MF no cumprimento de missões de tiro distintas, caso sejam necessário bater dois
alvos ao mesmo tempo em locais diferentes, porém as seções devem estar dentro
de uma mesma posição de tiro.
1.3 Base de Planejamentos
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Uma Bia MF deve estar em condições de, complementar o apoio de fogo
prestado pela artilharia de tubo, executando fogos de aprofundamento do combate,
bem como realizar os fogos em apoio às operações conjuntas, inserido num GMF ou
se estiver sido atribuída outra missão tática em apoio a outra unidade.
1.4 Mobilidade
A NCD 03 2014 (2014, p.5) já contempla que o Centro Logístico de Mísseis e
Foguetes (C Log Msl Fgt) possibilitará a mobilidade estratégica aos GMF, de
forma que essas Unidades possam ser transportadas por via marítima, terrestre e
aérea, o que inclui uma Bia MF.
1.5 Atividades ou Tarefas
Cabe a uma Bia MF, conforme a NCD 03 2014 (2014, p.5), fornecer
condições para bater alvos compensadores como: a interdição do campo de batalha,
a artilharia inimiga, concentrações de tropa ou de blindados, postos de comando,
instalações logísticas e áreas de reunião de material de engenharia, dentre outros.
Atualmente está em desenvolvimento o MTC AV-TM 300, que terá como
principais alvos compensadores as instalações de Comando e Controle (C2), bases
logísticas, Z Reu de GU, Bases de Aviação inimigas, além daqueles de grande valor
estratégico ou de elevada importância militar, tudo segundo a NCD 03 2014 (2014,
p.5).
1.6 Limitações suprimidas conforme este estudo


Não tem condições de manter apoio cerrado e contínuo à força

apoiada, sendo, portanto, impróprio para o cumprimento de missões táticas de apoio
direto e apoio geral.


Apresenta grande dependência de um contínuo e eficiente apoio

logístico, especialmente no tocante a Sup Cl III (combustível, óleos e graxas), V
(munição) e IX (motomecanização).
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2 Estrutura Organizacional ideal de uma Bia MF dentro do território nacional

Figura 12 – Organograma ideal de uma Bia MF.
Fonte: O Autor.
3 QCP ideal de uma Bia MF dentro do território nacional
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1ª BATERIA DE MÍSSEIS E FOGUETES (1ª Bia MF)
1 Comando
Comandante
Cap
2 Seção de Comando
Encarregado de Material
S Ten
2.1 Grupo de Comando
Sargenteante
1º Sgt
Auxiliar de Sargenteante
Cb
Motorista
Cb
5 Ton
Auxiliar
Sd
Radioperador
Sd
2.2 Grupo de Logística
2.2.1 Turma de Suprimento
Furriel
3º Sgt
Sargento Suprimento Cl III e IX
3º Sgt
MB
Operador Veículo Cisterna
Cb
Combustível
Operador Veículo Cisterna
Cb
Combustível
Auxiliar de Furriel
Cb
Auxiliar de Suprimento
Sd
Auxiliar de Suprimento
Sd
Cozinheiro
Sd
Cozinheiro
Sd
Motorista
Sd
cisterna OD
Motorista
Sd
cisterna Gas
Motorista
Sd
5 ton
Motorista
Sd
5 ton
2.2.2 Turma de Manutenção
Mecânico de Viatura sobre Rodas
3º Sgt
MB
Mecânico de Equipamento Eletrônico
3º Sgt
COM
Auxiliar de Encarregado de Material
Cb
Auxiliar de Mecânica Auto
Cb
Auxiliar de Mecânica de Armamento
Cb
Leve
Motorista
Cb
AV-OFVE
Auxiliar de Mecânica Auto
Sd
Auxiliar de Mecânica Auto
Sd
Auxiliar de Mecânica de Equipamento
Sd
Eletrônico
2.3 Grupo de Segurança
2.3.1 Turma de Segurança (2)
Cmt Grupo de Combate
3º Sgt
Cmt Esquadra de Combate
Cb
Auxiliar de Segurança
Sd
Auxiliar de Segurança
Sd
Auxiliar de Segurança
Sd
Auxiliar de Segurança
Sd
Motorista
Sd
02 VBMT-LR
2.4 Posto de Socorro
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Médico
2.4.1 Turma de Socorro
Enfermeiro
Auxiliar de Enfermagem
Motorista

2º Ten
2º Sgt
Cb
Sd

Ambulância

3 Seção de Reconhecimento, Comunicações e Meteorologia
3.1 Comando
Comandante
2º Ten
3.2 Grupo de Comando
Adjunto / Chefe de Peça
2º Sgt
Radioperador
Sd
Motorista
Sd
¾ Ton
3.3 Grupo de Reconhecimento
3.3.1 1ª Turma de Reconhecimento
Auxiliar de Reconhecimento
3º Sgt
Observador
Cb
Observador
Sd
Motorista
Sd
VBMT-LR
3.3.2 2ª Turma de Reconhecimento
Auxiliar de Reconhecimento
3º Sgt
Observador
Cb
Observador
Sd
Motorista
Sd
VBMT-LR
3.4 Grupo de Comunicações
Auxiliar de Comunicações
3º Sgt
COM
3.4.1 Turma Centro de Controle de Sistema
Auxiliar de Comunicações
Cb
Auxiliar
Sd
Auxiliar
Sd
Auxiliar
Sd
Auxiliar
Sd
3.4.2 Turma de Comunicações
Auxiliar de Comunicações
3º Sgt
COM
Radioperador/Telefonista
Cb
Radioperador/Telefonista
Sd
Radioperador/Telefonista
Sd
Radioperador/Telefonista
Sd
Radioperador/Telefonista
Sd
3.5 Grupo de Meteorologia
Meteorologista
3º Sgt
Auxiliar
Cb
Motorista
Sd
AV-MET
3.6 Linha de Fogo
3.6.1 Comando
Comandante
1º Ten
3.6.2 Grupo de Comando
Radioperador
Sd
Motorista
Sd
AV-PCC
3.6.3 Grupo de Direção de Tiro
Calculador
1º Sgt
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Calculador
2º Sgt
Motorista
Cb
Auxiliar de Direção de Tiro
Sd
3.6.4 1ª Seção de Tiro
3.6.4.1 Turma de Comando
Chefe de Peça
2º Sgt
Radioperador
Sd
3.6.4.2 Turma de Lançadores
Chefe de Peça (1)
3º Sgt
Apontador
Cb
Motorista
Cb
Municiador
Sd
Chefe de Peça (2)
3º Sgt
Apontador
Cb
Motorista
Cb
Municiador
Sd
Chefe de Peça (3)
3º Sgt
Apontador
Cb
Motorista
Cb
Municiador
Sd
3.6.4.3 Turma da Unidade de Apoio de Solo
Chefe de Peça
2º Sgt
Radioperador
Sd
Motorista
Sd
3.6.4 2ª Seção de Tiro
Comandante
2º Ten
3.6.4.1 Turma de Comando
Chefe de Peça
2º Sgt
Radioperador
Sd
Motorista
Sd
3.6.4.2ªTurma de Lançadores
Chefe de Peça (1)
3º Sgt
Apontador
Cb
Motorista
Cb
Municiador
Sd
Chefe de Peça (2)
3º Sgt
Apontador
Cb
Motorista
Cb
Municiador
Sd
Chefe de Peça (3)
3º Sgt
Apontador
Cb
Motorista
Cb
Municiador
Sd
3.6.4.3 Turma da Unidade de Apoio de Solo
Chefe de Peça
2º Sgt
Radioperador
Sd
Motorista
Sd
3.7 Pelotão de Remuniciamento
Comandante
2º Ten
3.7.1 Turma de Comando
Adjunto
2º Sgt
Radioperador
Sd
Motorista
Sd

AV-UCF

AV-LMU

AV-LMU

AV-LMU

AV-UAS

AV-PCC

AV-LMU

AV-LMU

AV-LMU

AV-UAS

¾ Ton
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3.7.2 Turma de Remuniciamento (1)
Manipulador de Munições e
Explosivos
Motorista
Manipulador de Munições e
Explosivos
Manipulador de Munições e
Explosivos
3.7.2.1 Turma de Remuniciamento (2)
Manipulador de Munições e
Explosivos
Motorista
Manipulador de Munições e
Explosivos
Manipulador de Munições e
Explosivos
3.7.2.3 Turma de Remuniciamento (3)
Manipulador de Munições e
Explosivos
Motorista
Manipulador de Munições e
Explosivos
Manipulador de Munições e
Explosivos
3.7.2.4 Turma de Remuniciamento (4)
Manipulador de Munições e
Explosivos
Motorista
Manipulador de Munições e
Explosivos
Manipulador de Munições e
Explosivos
3.7.2.5 Turma de Remuniciamento (5)
Manipulador de Munições e
Explosivos
Motorista
Manipulador de Munições e
Explosivos
Manipulador de Munições e
Explosivos
3.7.2.6 Turma de Remuniciamento (6)
Manipulador de Munições e
Explosivos
Motorista
Manipulador de Munições e
Explosivos
Manipulador de Munições e
Explosivos

Cb
Cb
Sd

AV-RMD

Sd
Cb
Cb
Sd

AV-RMD

Sd
Cb
Cb
Sd

AV-RMD

Sd
Cb
Cb
Sd

AV-RMD

Sd
Cb
Cb
Sd

AV-RMD

Sd
Cb
Cb
Sd
Sd

AV-RMD
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2.7.4 Logística ideal para uma Bia MF dentro do território nacional
Conforme verificado neste estudo existe uma necessidade que uma Bia MF
realize a provisão de suas próprias necessidades em material Cl V (munições), Cl III
(combustível, óleos e graxas) e Cl IX (motomecanização).
Para isso uma Bia MF deve possuir um pelotão de munição a fim de
aumentar a dotação orgânica de 01 rajada para 03 rajadas, bem como, a turma de
suprimento e manutenção (que já existem) devem ser adaptadas com pessoal e
material especializado para prover melhor o suprimento de Cl III (combustível, óleos
e graxas), Cl IX (motomecanização) e prover uma manutenção cerrada mais
especializada na Bia MF.
Cabe ressaltar que é caso readequar o efetivo da sec com diminuindo uma
turma de telefonistas e roçando os claros abertos para as atividades de suprimento e
manutenção
2.6.5 Quadro de Dotação de Material ideal de uma Bia MF
O Quadro de Dotação de Material é um documento que consta o todo o
Material de Emprego Militar previsto com a finalidade capacitar uma organização
militar ou parte dela para o emprego em combate. A relação abarca desde o material
individual até o coletivo, e para questões de estudo, serão consideradas as viaturas
específicas de emprego do sistema ASTROS.
Analisando as necessidades ideais para uma Bia MF é interessante ter em
seu QDM as seguintes viaturas:
TABELA 5 – QDM de viaturas atual de uma Bia MF

Fonte: O Autor
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