
 

  O EMPREGO DE MÍSSEIS DE CRUZEIRO EM OPERAÇÕES 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

O míssil trata-se de um “engenho espacial bélico autopropulsado e não tripulado que se 

desloca com trajetória preestabelecida ou dotado de sistemas diversos de orientação, podendo 

ser controlado ou não, que o dirijam de encontro ao alvo”. (BRASIL, 2007) 

“Um míssil de cruzeiro pode carregar tanto ogivas convencionais como ogivas 
nucleares, dependendo, para isso, do seu tamanho e capacidades técnicas do 
armamento que o lança. Mísseis modernos podem cumprir sua trajetória em 
velocidade supersônica ou em alta velocidade subsônica. Além disso, possuem 
a característica de ser auto navegáveis e de ter a capacidade de realizar uma 
trajetória não-balística, com altitude extremamente reduzida (...) Um míssil 
guiado é projetado para liberar uma grande ogiva em longas distâncias com 
alta precisão. Para obter a precisão desejada, a referida munição é equipada 
com um sistema de navegação, podendo ser inercial, por satélite ou guiado por 
fibra ótica.” (CASTRO, 2010) 

 

A evolução dos mísseis deriva do desenvolvimento dos foguetes¹, como consequencia 

da descoberta da pólvora pelos chineses no século X. Em meados de 1100, os chineses 

utilizaram os primeiros foguetes com fins militares, inicialmente confeccionados com bamboo 

(CHIESA et al, 2014). O estudo da história militar também revela o emprego de foguetes nos 

séculos XVIII e XIX, que declinaram com o desenvolvimento da artilharia de tubo. 

Já no século XX, novas pesquisas desevolvem novos propelentes, líquidos e sólidos, 

que serão usados na propulsão de mísseis e foguetes. Na segunda Guerra Mundial pode ser 

verificado o emprego de mísseis na história militar. Nesse conflito, Hitler patrocinou o 

desenvolvimento do que se convencionou chamar como as bombas V1 e V2, que foram 

largamente empregadas para bombardear a cidade de Londres. 

“Era uma V1- uma bomba voadora a jato sem piloto de longo alcance, o que 
hoje chamaríamos missel de cruzeiro. Era inicio do verão de 1944, quando os 
foguetes V1, conhecidos pelos londrinos com varas mágicas, caíram pela 
primeira vez sobre a capital, rasgando prédios e estilhaçando janelas por 
centenas de metros a sua volta. … quando o motor parava, as pessoas se 
preparavam para a explosão, que ocorria cerca de 12 segundos depois. Mais 
tarde vieram as V2, mísseis balísticos, mais perigosos, porque atravessavam 
em silencio a estratosfera, trazendo uma ogiva maior.”  (Cornwell, 2003) 

Após a Segunda Guerra Mundial inicia-se a guerra fria. Essa tratou-se de um conflito 

ideológico que levou os Estados Unidos da América e a extinta União das Repúblicas 

Socialistas Soviéticas a desenvolverem mísseis com diversas capacidades, finalidades e 



 

alcances, como do tipo ar-ar, ar-terra, balísticos e nucleares, quase levando o mundo a um 

conflito nuclear durante a crise dos mísseis em Cuba em 1961. 

O estudo da história militar mostra ainda que os mísseis de cruzeiro foram efetivamente 

empregados nos últimos 35 anos. Antes dos anos 1990, durante o período da Guerra Fria, o 

míssil de cruzeiro era mais como uma arma de dissuasão, não sendo empregado nos conflitos 

que marcaram esse período da história recente. A partir dos anos de 1990, na Operação Desert 

Storm, verifica-se um largo emprego desse meio em vários conflitos, sendo lançados de 

plataformas aéreas, navais e submarinas. 

“No início da década de 1980, as autoridades militares soviéticas e teóricos 
estavam certos que novas tecnologias militares, em especial as relacionadas à 
precisão e guiagem de armas, transformariam a condução da guerra. O 
primeiro emprego dessas novas capacidades ocorreu em 1991 na Operação 
Desert Storm.” (Watts, 2013) 

 A seguir, será apresentado um estudo do emprego de mísseis de cruzeiro em operações 

militares a partir da Operação Desert Storm. 

2 OPERAÇÃO DESERT STORM – 1991 

 

A operação Desert Storm foi uma ação militar em que os Estados Unidos da América e 

sua coalisão forçaram o Exército Iraquiano a sair do Kuwait. A operação foi previamente 

apoiada por uma campanha aérea entre 17 de janeiro e 28 de fevereiro de 1991. A campanha 

aérea envolveu diversos meios aéreos, incluindo mísseis de cruzeiro, como o Tomahawk Land 

Attack Missile (TLAM)², com performance relevante até para os dias de hoje.  

A operação foi dividida em 04 fases, sendo a primeira essencialmente uma campanha 

aérea estratégica com o objetivo de atacar alvos como as defesas antiaéreas; aeronaves e bases 

aéreas; capacidades QBN; lideranças; sistemas de comando e controle; Guarda Republicana; 

telecomunicações e elementos chaves da infraestrutura iraquiana. A segunda fase objetivava a 

obtenção da superioridade aérea, atacando meios iraquianos que se opunham a esse objetivo. A 

terceira fase buscava preparar o campo de batalha, atacando forças terrestres, e a quarta fase a 

ofensiva por terra. 

A fim de sistematizar a busca e análise de alvos para atender principalmente a primeira, 

segunda e terceira fase da operação, onde a campanha aérea seria dominante, foi formulado 

uma categorização de alvos estratégicos com seus respectivos exemplos, conforme tabela 1, 

que orientavam a escolha do meio aéreo para cumprir a missão. 

 



 

Categoria de Alvo Tipo de Alvo 
Infraestruturas de Comando, Controle e 
Comunicações 

QG de Comando e Controle Aéreo 
QG de Defesa Aérea 
Telecomunicações 
Guerra Eletrônica 
Sistemas Espaciais 
QG de Comando de mísseis solo-solo 
Comando Nacional, Conjunto e Combinado 
QG Marinha 

Infraestruturas Elétricas Infraestrutura de geração, transmissão e controle de 
energia elétrica 

Dispositivo terrestre no Kwuait, incluindo a Guarda 
Republicana 

Instalações militares 
Material e depósitos 
Sistemas de defesa e fortificações 

Estruturas de Governo Centros de controle do governo 
Instalações gerais de governo 
Ministério e administração não militares 
Infraestrutura de detenção do governo 
Infraestrutura de controle não-identificada 
Governo, negócio e comércio 
Insfraestrutura de defesa civil em uso militar 

Linhas de Comunicações Rodovias e ferrovias 
Hidrovias 

Base Industrial de Defesa Equipamentos de produção e de processamento 
Produtos finais 
Infraestrutura de pesquisa, desenvolvimento e 
avaliação (não-nuclear) 
Infraestrutura para estocagem 
Material, principalmente militar 
Centros de produção industrial 
Agências logísticas de defesa 

Infraestruturas Navais Infraestrutura de portos marítimos 
Infraestrutura de apoio à mísseis de cruzeiro 
Infraestrutura de apoio à mísseis shipborne 
Posições de lançamento de mísseis de cruzeiro 
Depósitos, instalações e bases navais 

Infraestruturas Química, Biológica e Nuclear Infraestrutura de energia atômica (alimentação, 
produção, geração e estoque) 
Produção e estoques biológicos e químicos 
Infraestrutura de pesquisa e desenvolvimento nuclear 

Instalações aéreas Bases aéreas 
Instalações de meios eletrônicos de não-comunicações 
Depósitos de material 
Depósitos de munição 

Infraestruturas distribuição, estoque e refino de 
combustível 

Produtos, dutos e infraestrutura de estoque 

Instalações de mísseis Ar-Solo Infraestruturas de apoio 
Posição dos mísseis 

Infraestruturas para mísseis Scud Produção e montagem de mísseis guiados e sistema 
espacial 
Infraestrutura fixas de mísseis 
Posições fixas de lançamento 
Infraestrutura de apoio 
Infraestrutura de controle de lançamento de mísseis 
solo-solo de médio-alcance 
Posições preparadas para lançadoras móveis 
Tropas operadoras dos mísseis 

Tabela Nr 1 – Categorias e Tipos de Alvos na Campanha Aérea (tradução do autor). 
Fonte: US/GAO 1997 
 
 



 

De acordo com as características do tipo de alvo, como dimensão, infraestruturas 

existentes e tipo de construção, era determinada a quantidade de pontos de impacto para obter 

o efeito desejado e, como consequência, a quantidade de meios para atingir o alvo. Como 

exemplo, uma base aérea poderia ter como pontos de impactos a pista, hangaretes, radares, 

paióis, postos de combustível e estruturas elétricas. 

O TLAM foi empregado contra 37 alvos estratégicos, conforme observa-se na tabela 2, 

sendo lançado de navios ou submarinos. Esses 37 alvos foram divididos em 173 pontos de 

impacto, os quais foram planejados 307 lançamentos. Desses, apenas 282 obtiveram sucesso 

no lançamento, sendo que 260 mísseis atingiram seus alvos. (US/GAO 1997) 

Categoria do Alvo Quantidade 
Infraestruturas de Comando, Controle e Comunicações 6 
Infraestruturas Elétricas 8 
Infraestruturas distribuição, estoque e refino de combustível 4 
Infraestruturas Química, Biológica e Nuclear e de Instalações de Mísseis Scud 4 
Instalações aéreas 2 
Instalações de mísseis Ar-Solo 3 
Estruturas de Governo 10 

Tabela Nr 2: Quantidade de alvos atingidos por TLAM 
Fonte: US/GAO 1997. 
 

Esses alvos foram atingidos nas 72 horas iniciais da operação, dentro da campanha 

aérea, não sendo lançado nenhum após 1º de fevereiro de 1991, sem qualquer informação que 

explique o não lançamento de mais TLAM após essa data.  

A decisão para emprego do TLAM estava associada à diminuição do risco ao piloto e à 

aeronave, procurando evitar a perca ou captura de tripulações e meios aéreos. Dependendo 

desse risco, era decidido pelo emprego do míssil. Esta operação foi a primeira em que os 

Estados Unidos empregaram uma larga variedade de munições de precisão, as quais ainda 

estavam tendo suas técnicas, táticas e procedimentos aperfeiçoados. 

As principais dificuldades para emprego do TLAM e de outros meios aéreos estava na 

correta execução da Análise de Danos, a fim de determinar se os efeitos propostos foram 

atingidos. A dúvida da análise levava ao reengajamento do alvo, as vezes sem necessidade. 

Algumas vezes, o alvo era atingido por meios diferentes, não possibilitando determinar a 

eficiência de um ou de outro.  

 

 

 



 

3 OPERAÇÃO ALLIED FORCE – 1999 

 

Em 24 de março de 1999, a OTAN iniciou uma campanha aérea de 78 dias contra o 

governo da antiga Ioguslávia e seu presidente eleito Slobodan Milosevic. Chamada de Operação 

Allied Force e liderada pelos EUA, terminou em 09 de junho do mesmo ano.  

A primeira onda de ataques na noite de 24 de março de 1999 consistiu somente do 

lançamento de 55 mísseis de cruzeiro (CORDESMAN e BURKE, 2001), contra estruturas 

fortificadas, como unidades de geração de energia elétrica, aeroporto e base aérea nas 

proximidades de Pristina, capital kosovari. Ainda no contexto da campanha aérea, foram 

atacados por aeronaves outras estruturas elétricas, fábricas de armas, instalações militares e 

políticas, centros de Comando e Controle, depósitos de munição, Sistema de Integrado de 

Defesa Aéreas e outros alvos militares. 

Os mísseis de cruzeiro foram usados extensivamente nos primeiros dias da Operação 

Allied Force e durante os períodos de condições climáticas adversas, com destaque para o 

TLAM. O desejo de limitar a exposição da aeronave tripulada em área de risco, onde havia 

defesa antiaérea (DAAe), bem como a necessidade de minimizar danos colateriais, fizeram dos 

mísseis de cruzeiro uma escolha acertada.  

O TLAM esteve continuamente presente no teatro de operações e ainda foi utilizado 

para executar ataques de oportunidade em alvos inopinados e fugazes. Isso deu ao comandante 

da força combinada a capacidade de utilizar os princípios de surpresa, iniciativa e poder de fogo 

reunidos contra alvos decisivos do inimigo. 

Foram lançados ao todo 218 TLAM em missões pré-planejadas e inopinadas que 

necessitavam rápido engajamento (CORDESMAN e BURKE, 2001). Os alvos variavam de 

edifícios de quartéis-general e outras infraestruturas a alvos fugazes, tais como lançadores de 

mísseis e aeronaves. O TLAM foi muitas vezes uma arma para atacar alvos que resultariam em 

prováveis danos colaterais elevados, sendo usado para atingir vários alvos na cidade em 

Belgrado.  

A sistemática de planejamento e execução de uma missão com o lançamento de mísseis 

de cruzeiro, durante a Operação Allied Force, foi reduzida de dias, na Operação Desert Storm, 

para algumas horas. Confirma-se assim as palavras, segundo LAMBETH (2001), do Vice-

Almirante Conrad C. Lautenbacher, Deputy Chief of Naval Operations for Resources, Warfare 

Requirements, and Assessments, de que o TLAM foi uma verdadeira arma de emprego 



 

disponível 24 horas do dia e sob qualquer condição meteorológica.  

Segundo oficiais da Marinha Americana, também relatados por LAMBETH (2001), os 

mísseis de cruzeiro ainda provaram ser mais eficazes do que aeronaves tripuladas em atingir 

aeronaves em abrigos e produzir crateras em.  

Os alvos atacados na primeira noite foram revistos com cuidado especial na Casa Branca 

pelo presidente Clinton, o secretário de Defesa William Cohen e o General Shelton. Alguns 

alvos propostos foram removidos da lista por líderes da OTAN, com a preocupação de não 

causar danos colaterais por causa de sua proximidade aos edifícios civis. Em outros casos, em 

que foram aprovados com relutância, buscou-se reduzir o efeito desejado para minimizar ou 

eliminar os danos colaterais (LAMBETH, 2001). 

 

4 OPERAÇÃO ENDUREANCE FREEDOM – 2001 

 

Após o ataque terrorista de 11 de setembro de 2001, os EUA iniciaram a sua guerra 

contra o terror, lançando uma campanha contra a Al-Qaeda e o regime Talibã do Afganistão. 

Essa campanha iniciou em 07 de outubro de 2001, batizada de Operação Endurance Freedom, 

tendo como objetivo inicial o estabelecimento do controle do espaço aéreo sobre o Afeganistão.  

Os alvos iniciais da campanha foram os radares de alerta, forças terrestres, infraestrutura 

de C², meios da Al-Qaeda, defesas aéreas, posições de mísseis Scud, depósitos de armas e 

munições e bases aéreas do Talibã. Destaca-se o emprego de Operações de Forças Especiais em 

apoio as operações aéreas, na locação de alvos e na prevenção de danos colaterais. 

No início da operação, além dos meios aéreos empregados para atingir os alvos, também 

foram lançados 50 TLAM numa primeira onda de ataques (LAMBETH,2005) contra alvos 

fixos de alta prioridade. Esses TLAM pertenciam as forças armadas dos EUA e da Inglaterra, 

sendo lançados de submarinos e navios. 

 

5 OPERAÇÃO IRAQ FREEDOM – 2003 

 

A Operação Iraq Freedom (OIF) foi iniciada em 20 de março de 2003. Tinha como 

objetivos remover o regime de Saddam Hussein, eliminar a sua capacidade de usar armas de 



 

destruição em massa ou de repassá-las à terroristas e ajudar os iraquianos a construir um novo 

país. A campanha aérea da OIF iniciou atingindo posições de mísseis, radares, C² e lideranças 

iraquianas, durando 16 dias.  

Uma das premissas para a operação era evitar ao máximo o dano colateral à população 

iraquiana, a fim de facilitar a reconstrução e estabilização pós-combate. Para isso, foi 

determinado que, além de evitar baixas civis, os alvos fossem limitados as infraestruturas de 

governo. Para atender a essa premissa, as munições de precisão, e dentre elas os mísseis, foram 

largamente empregadas. De 29.000 (KREPINEVICH, 2003) mísseis e bombas empregadas, 

aproximadamente 70% eram de precisão.  

O avanço tecnológico dos meios de inteligência, reconhecimento e vigilância, associado 

ao emprego de Forças de Operações Especiais atrás das linhas iraquianas, possibilitou que os 

alvos fossem atingidos com grande precisão e com o mínimo de dano colateral. Essa capacidade 

de localizar o alvo com precisão é fator determinante para o emprego dessas munições. 

Na OIF foi observado que forças iraquianas passaram a desenvolver técnicas passivas 

para proteger seus meios contra o emprego de mecanismos de busca de alvos. Todavia, a 

capacidade de obter a superioridade aérea e de informações dos EUA facilitaram as atividades 

de busca de alvos e a redução do tempo do ciclo de engajamento do alvo para explorar a 

variedade de munições de precisão. Isso pode ser verificado pela redução do tempo para a 

emissão de ordens de ataque aéreo e de lançamento do TLAM, que passaram de 72 horas a até 

dias na Operação Desert Storm para 2 até 4 horas na OIF. 

Assim como na Operação Desert Storm, os alvos foram agrupados conforme tabela 4, 

em grupos que representassem a mesma natureza e que sua neutralização tivesse o mesmo efeito 

para a operação. 

Código do Alvo Descrição do Efeito Classificação 
CA Manter supremacia aérea e espacial no TO Iraquiano Tático 
CL2 Apoiar o Comandante da FTC da Coalisão em degradar o Comando da 

Guarda Republicana e do Exército e a conduzir Op de Estabilização e 
de Segurança 

Tático 

CL4 Estar preparado para apoiar a defesa contra forças não-combatentes 
que podem impedir as Op da Coalisão 

Estratégico 

CM Apoiar o Comandante da FNC da Coalisão em manter a supremacia 
marítima 

Tático 

HA Apoiar o Comandante da Coalisão na segurança do apoio internacional 
e regional na região 

Estratégico 

SR Continuar a supressão da capacidade do regime iraquiano em 
comandar as forças e o governo 

Estratégico 

SS Ficar ECD para estabilizar e operar campos de pouso para estabelecer 
pontos de desembarque alternativos para apoiar as Op da Comandante 
da Coalisão. 

Tático 

UW Apoio a Operações de Forças Especiais da FCjOpEsp da Coalisão Tático 



 

Código do Alvo Descrição do Efeito Classificação 
WD Supressão dos sistemas de lançamento de mísseis táticos iraquianos e 

dos de armas de destruição em massa 
Estratégico 

WI Ficar ECD apoiar o Comandante da FTC da Coalisão em 
neutralizar/controlar a infraestrutura e posições sensíveis das armas de 
destruição em massa 

Estratégico 

Tabela Nr 4: Tipos de alvos atingidos por TLAM 
Fonte: McKay, 2005 

 

6 OPERAÇÃO ODYSSEY DAWN E UNIFIED PROTECTOR 

 

Em 17 de Março de 2011 o Conselho de Segurança da ONU aprovou a Resolução 1973 

que autorizou o uso da força, a aplicação de uma zona de exclusão aérea e de um embargo de 

armas contra a Líbia, além da proteção de civis e de áreas visadas pelo regime de Kadafi e seus 

apoiadores na Líbia. Fruto da resolução, em 20 de março, a França, os britânicos e norte-

americanos iniciaram a Operação Odyssey Dawn, passando o controle das operações para a 

OTAN em 31 março, que implementou a Operação Unified Protector. Ambas as operações 

levaram ao todo 07 meses e não tiverem o emprego de tropas no solo. 

A operação Odyssey Dawn tinha como objetivos iniciais proteger os líbios contra os 

ataques das forças líbias e implementar a zona de exclusão aérea. Para atingir esse objetivo, os 

meios de DAAe líbios foram atacados incialmente por 124 TLAM e em sequencia, numa 

segunda onda, por Air Cruise Lauched Missile (ACLM), além do próprio TLAM. Além destes 

meios, foram atacadas instalações militares e de C², forças terrestres localizadas na costa, 

posições de mísseis Scud e veículos blindados. Até 28 março, foram empregados 199 TLAM 

em apoio as ações, de um total de 735 alvos engajados. (TAYLOR,2011) 

A partir de 31 março, a OTAN assume o Teatro de Operações, iniciando a Operação 

Unified Protector. No processo de análise de alvos eram engajados blindados, meios de DAAe, 

armazéns, centros de C² e artilharia, não sendo encontrada qualquer referencia quanto ao tipo 

de munição empregada em cada alvo. 

O destaque observado em COCK (2012) está no processo de análise de alvos que 

possibilitou o engajamento preciso e com o mínimo de dano colateral a população contra alvos 

relacionados ao objetivo das operações. 

Uma das maiores necessidades era que o ciclo de 72 horas empregado para planejar o 

engajamento de alvos fosse reduzido devido à dinâmica do campo de batalha, uma vez que a 

sistemática de planejamento era muito longa e não provia uma reação rápida suficiente para 



 

atender as mudanças da manobra. Segundo COCK (2012) a redução desse tempo e a 

aproximação do planejamento à execução ajudou a manter a Lista Priorizada de Alvos (LPA) 

mais atualizada e relevante para o engajamento dos alvos.  

Outro ponto destacado por COCK (2012) foi que o emprego de munições de precisão, 

entre elas os mísseis, ajudaram a OTAN a atingir alvos rapidamente e a minimizar baixas civis. 

Elas foram usadas para atingir alvos em áreas densamente habitadas, evitando danos colaterais 

na vizinhança do alvo. Destaca-se ainda a importância do emprego de Sistemas de Aeronaves 

Remotamente Pilotadas (SARP) nas atividades de aquisição de alvos e de controle de danos, 

uma vez que não havia tropa no terreno, provando ser crucial seu uso quando alvos estão 

locados em áreas urbanas. 

COCK (2012) ainda afirma que o uso de munições de precisão conjugadas a 

inteligência, vigilância e reconhecimento hi-tech foram cruciais para cumprir a missão com um 

mínimo de dano colateral.  

 

7 OPERAÇÃO INHERENT RESOLVE - 2014 

 

Em outubro de 2014 os EUA nomearam as operações aéreas no Iraque e na Síria contra 

o Estado Islâmico (ISIS), iniciadas ainda em agosto, de Operação Inherent Resolve. Além das 

aeronaves, os EUA também usaram mísseis de cruzeiro na campanha aérea, lançando 47 TLAM 

(CORDESMAN, 2014) contra o ISIS. 

As operações aéreas procuraram atingir veículos blindados e não-blindados, artilharia, 

posições da tropa e de armas, aeronaves, refinarias de petróleo, campos de treinamento, postos 

de observações, checkpoints, centros de finanças, bases aéreas e campos de pouso e até mesmo 

células terroristas. CORDESMAN (2014) não faz qualquer distinção sobre qual o tipo de 

armamento aéreo foi empregado para atingir os alvos. Contudo, afirma que os mísseis de 

cruzeiro ainda são importante aspecto do poder aéreo. 

CORDESMAN (2014) afirma que os mísseis de cruzeiro colaboraram para reduzir 

baixas e danos colaterais sobre qualquer forma de guerra, quando os ataques não eram precisos. 

Cita ainda que, por melhores que sejam as aeronaves e suas tripulações, para colaborar com a 

redução de baixas e de danos colaterais, ainda existem tarefas que eles não podem fazer com a 

mesma eficácia, cabendo à outros meios, como os mísseis de cruzeiro, salientando que tais 

vetores não se substituem, mas sim se complementam. 



 

 

8 CONCLUSÃO 

 

Ao analisar o emprego dos mísseis nessas operações, pode-se verificar o seu uso já no 

início, apoiando a campanha aérea de interdição. Pode-se ainda destacar que o seu emprego se 

apresenta em maior escala no início das operações, reduzindo com o seu desenrolar, 

corroborando a previsão da NCD 03/2015 do Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex) 

conforme figura 1. 

 
Fig 1: Emprego de Mísseis e Foguetes em Operações 
Fonte: NCD 03/2015 

Também pode-se concluir que outro fator importante, que contribuiu para priorizar o 

emprego de mísseis de cruzeiro sobre determinados alvos, foi a existência de DAAe nesses 

locais. Com o intuito de evitar que pilotos fossem abatidos em voo no cumprimento da missão, 

muitas vezes optou-se pelo emprego de mísseis de cruzeiro, evitando a perda, além da 

tripulação, de meios aéreos de elevados custos. A grande precisão dos mísseis também foi fator 

determinante para sua seleção de modo a evitar o dano colateral a civis, particularmente em 

ambiente urbano. 

Destaca-se ainda o trabalho conjunto com as Operações Especiais e com o SARP, a fim 

de que alvos fossem locados precisamente, colaborando para a eficácia e redução dos danos 

colaterais, bem como para uma análise de danos eficiente, reduzindo a necessidade de 

reengajamento de alvos, redundando em custos menores, evitando desperdíssios. Desse modo, 

por meio da sinergia desses vetores, tinha-se um emprego mais eficiente dos mísseis de 

cruzeiro. 



 

Ainda do estudo dessas operações, verifica-se que os mísseis de cruzeiro são 

empregados em alvos de interesse político, estratégico e operacional. Os alvos táticos 

observados foram apenas aqueles de extrema importância `à manobra do mais alto escalão 

tático presente no TO. Em geral, não foram verificadas tropas desdobradas no terreno como 

alvos para mísseis de cruzeiro. 

Por fim, o emprego dos sistemas de mísseis está alinhada com as características dos 

conflitos contemporâneos, onde depreendende-se, cada vez mais, o uso de armamentos 

precisos, que causem menos danos colaterais. Em contrapartida, a dotação de misseis de 

cruzeiro e, mais importante, a expertise de produzir esta tecnologia, fornecem uma capacidade 

militar de bater alvos profundos em território inimigo, constituindo-se em um importante meio 

de apoio de fogo para colaborar com a consecução dos objetivos estabelecidos, como foi visto 

nas operações em que foram empregados. 

  



 

NOTAS 

1) Foguete: Engenho bélico autopropulsado, não tripulado, cuja trajetória balística não pode ser 
controlada após o lançamento, podendo ser dotado de cabeça explosiva para diversos fins. 
 
2) Mais informações em: http://www.raytheon.com/capabilities/products/tomahawk/ (acessado 
em 29 de fevereiro de 2016) 
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