
 
 
 

ESCOLA DE COMANDO E ESTADO-MAIOR DO EXÉRCITO 
ESCOLA MARECHAL CASTELLO BRANCO 

 
 
 
 
 

Cel Av MARCELO GOBETT CARDOSO 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 
 
 

Rio de Janeiro  
2020 

 
  

 
Exercícios operacionais da Força Aérea Brasileira 

na América do Sul: contributo para o poder 
dissuasório na região 

 



  

Cel Av MARCELO GOBETT CARDOSO 

 

 

 

 

 

 

Exercícios operacionais da Força Aérea Brasileira na América 

do Sul: contributo para o poder dissuasório na região 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 
como pré-requisito para matrícula em programa de 
pós-graduação lato sensu em Política, Estratégia e 
Alta Administração Militar. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Orientador: Cel Inf Pedro Winkelmann Santana de Araújo 

 

 

 

 

Rio de Janeiro  
2020  



  

  

C268e  Cardoso, Marcelo Gobett   
 

Exercícios operacionais da Força Aérea Brasileira na América do 
Sul: contributo para o poder dissuasório na região. / Marcelo 
Gobett Cardoso.   ̶ 2020. 

32 f. :  il. ; 30 cm. 
        

Orientação: Pedro Winkelmann Santana de Araújo. 
Policy Paper (Especialização em Política, Estratégia e Alta 

Administração Militar)  ̶ Escola de Comando e Estado-Maior do 
Exército, Rio de Janeiro, 2020. 

Bibliografia: f. 30-32. 
 

1. DISSUASÃO. 2. PODER AÉREO. 3. EXERCICIOS 
OPERACIONAIS.  I. Título. 

 
CDD 358.4 



  

Cel Av MARCELO GOBETT CARDOSO 

 

 

 

 

 

Exercícios operacionais da Força Aérea Brasileira na América 

do Sul: contributo para o poder dissuasório na região 

 

 

 
Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército, 
como pré-requisito para matrícula em programa de 
pós-graduação lato sensu em Política, Estratégia e 
Alta Administração Militar. 
 

 

 

Aprovado em ____ de _____________ de 2020 

 

 

COMISSÃO AVALIADORA 

 

________________________________________________ 
Pedro Winkelmann Santana de Araújo - Cel Inf - Presidente 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 
 

________________________________________________ 
Juarez Guina Fachina Junior - Cel Cav - Membro 
Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 

 
 

________________________________________________ 
Luciano Correia Simões - Cel Inf - Membro 

Escola de Comando e Estado-Maior do Exército 
 

  



  

RESUMO EXECUTIVO 

 

A realização de Exercícios Operacionais pela Força Aérea Brasileira (FAB) reveste-
se de especial importância ao poder aéreo dissuasório ao proporcionar o 
adestramento de suas tripulações e demonstrar suas capacidades a potenciais 
oponentes. Ademais, os diplomas legais afetos à Defesa Nacional dedicam notória 
ênfase à Capacidade de Dissuasão como fator essencial para a Segurança 
Nacional, sendo abordada pelas Forças Singulares como elemento estratégico 
fundamental. Esses aspectos deram corpo ao objetivo geral deste trabalho, qual 
seja, analisar de que forma os principais exercícios operacionais da Força Aérea 
Brasileira contribuem para a projeção do poder dissuasório no contexto sul-
americano. A metodologia adotada consistiu de uma coleta de informações por meio 
de pesquisa documental e bibliográfica. A fundamentação teórica descreveu as 
ideias sobre poder aéreo e suas aplicações em prol da dissuasão, extraindo dessas 
abordagens aspectos atinentes ao problema de pesquisa. Em seguida, as 
informações e os dados obtidos através do estudo dos principais e mais recentes 
Exercícios Operacionais realizados pela Força Aérea Brasileira foram analisados 
sob a luz do referencial teórico. O resultado da pesquisa documental permitiu 
constatar que os Exercícios Operacionais contribuem efetivamente com a estratégia 
de dissuasão preconizada pela FAB ao desenvolverem suas capacidades através do 
adestramento e ao projetá-las, juntamente com a imagem institucional da Força, aos 
diversos atores e ameaças, mormente na região sul-americana. Ficaram 
evidenciados inúmeros aportes do adestramento ao poder aéreo dissuasório, 
ressaltando os relacionados às ações de inteligência, às funções de escolta em voos 
de Combate em missões de Busca e Resgate, aos voos conjugados de diferentes 
helicópteros em uma mesma missão composta, à formação em diversas funções 
operacionais no perfil de missões da OTAN, às atividades de Comando e Controle e 
à atuação dos Grupos de Defesa Antiaérea, bem como atividades complementares 
como as de Comunicação Social. Foram identificadas oportunidades de melhoria 
e/ou de ratificação de políticas afetas à execução dos Exercícios, visando à 
otimização da estratégia dissuasória, das quais se formularam recomendações. 
Entre elas, destacam-se a de alternar as localidades sedes dos grandes Exercícios 
para outras regiões de proximidade fronteiriça, aumentar a frequência de realização 
do Exercício Cruzex, incentivar a maior participação das demais Forças Singulares 
em prol da Interoperabilidade, perpetrar esforços para modernização de 
equipamentos embarcados como os de guerra eletrônica e óticos, incrementar as 
atividades de Comunicação Social nos Exercícios Tápio e Tínia e, enfim, manter 
e/ou ampliar as políticas voltadas à promoção dos grandes Exercícios Operacionais. 
As informações obtidas são de maio de 2020. 
Palavras-chave: Dissuasão. Poder Aéreo. Exercícios Operacionais. 
  



  

ABSTRACT 

 

The accomplishment Operational Military Exercises by the Brazilian Air Force (FAB) 
is of peculiar importance to the deterrent airpower in providing the training of its 
crews and demonstrating its capabilities to potential opponents. In addition, the legal 
regulations assigned to National Defense place a notable emphasis on the Capacity 
of Deterrence as an essential factor for National Security, being addressed by each 
Armed Force as a fundamental strategic element. These aspects embodied the 
general objective of this work, in other words, to analyze how the main operational 
military exercises of the Brazilian Air Force contribute to the projection of deterrent 
power in the South American context. The adopted methodology consisted of a 
collection of information through documentary and bibliographic research. The 
theoretical basis described the ideas of theories on airpower and its application in 
favor of deterrence, extracting aspects from these approaches related to the 
research problem. Afterwards, the information and data obtained through the study of 
the main and most recent Operational Military Exercises performed by the Brazilian 
Air Force were analyzed in the light of the theoretical framework. The result of the 
documentary research showed that the Operational Military Exercises effectively 
contribute to the strategy of deterrence professed by the FAB by developing their 
capacities through training and its projection, together with the institutional image of 
the Force, to the various actors and threats, especially in the South American region. 
Numerous contributions from training to deterrent airpower were identified, 
highlighting those related to intelligence actions, escort functions on Combat flights in 
Search and Rescue missions, combined flights of different helicopters in the same 
compound mission, training in several operational functions in the NATO mission 
profile, Command and Control activities and the performance of Anti-Air Defense 
Groups, as well as complementary activities such as those of Public Affairs. 
Opportunities for improvement and/or ratification of policies related to the execution 
of the Exercises were identified, aiming at optimizing the dissuasive strategy, of 
which recommendations were formulated. Among them, the highlights are that of 
alternating the locations of the great Exercises to other regions close to the border, 
increasing the frequency of the Cruzex Exercise, encouraging greater participation of 
the other Armed Forces in favor of Interoperability, making efforts to modernize 
embedded equipment such as electronic and optical warfare, increase Public Affairs 
activities in the Tápio and Tínia Exercises and, finally, maintain and/or expand 
policies aimed at promoting the great Operational Military Exercises. The information 
obtained is from May 2020. 
Keywords: Deterrence. Air Power. Military Exercices. 
  



  

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

AEW&C Airborne Early Warning and Control (Alerta Aéreo Antecipado e 

Controle) 

ATO Air Tasking Order (Ordem de Tarefa Aérea) 

BVR Beyond Vision Range (Além do Alcance Visual)  

CADO Célula de Análise do Desempenho Operacional 

CAS Close Air Suport (Apoio Aéreo Aproximado) 

CAV Controle e Alarme em Voo 

CECOMSAER Centro de Comunicação Social da Aeronáutica 

COMAE Comando de Operações Aeroespaciais 

COMAO Composite Air Operations (Missões Aéreas Compostas) 

COMPREP Comando de Preparo 

CSAR Combate em missões de Busca e Resgate 

DCA Diretriz do Comando da Aeronáutica 

EXOP Exercício Operacional 

EXTEC Exercício Técnico 

FAB Força Aérea Brasileira 

FAC Forward Air Controller (Controlador Aéreo Avançado) 

FLIR Forward Looking Infra-Red (Sistema Eletro-óptico Infravermelho) 

FOD Foreign Object Damage (Dano Causado por Objeto Estranho) 

ICA Instrução do Comando da Aeronáutica 

ISR Intelligence, Surveillance and Reconnaissance (Inteligência, 

Vigilância e Reconhecimento) 

JTAC Joint Terminal Attack Controller (Controlador de Ataque Terminal 

Conjunto) 

MCA Manual do Comando da Aeronáutica 

NVG Night Vision Goggles (Óculos de Visão Noturna) 

OFRAG Ordem Fragmentária 

ONU Organização das Nações Unidas 

OPFOR Opposing Force (Força Oponente ou Força Inimiga) 

OTAN Organização do Tratado do Atlântico Norte 

PBC Planejamento Baseado em Capacidades 



  

PCA Plano do Comando da Aeronáutica 

PCOM-AR Posto de Comunicação no Ar 

RWR Radar Warning Receiver (Receptor de Alerta Radar) 

SERE Survival, Evasion, Resistance, and Escape (Sobrevivência, Evasão, 

Resistência e Fuga) 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A realização de operações e exercícios militares em regiões de elevada 

tensão e potencial risco de conflito demonstra claramente a importância da projeção 

de poder dissuasório decorrente de tais ações. Durante as manobras desenvolvidas 

na península coreana em 2017, enquanto o presidente da Coréia do Norte pregava 

que “inimigos” ameaçavam seu país com um ataque premeditado, autoridades norte-

americanas e sul-coreanas afirmavam que “essas manobras têm uma finalidade 

defensiva e dissuasiva.” (FONTDEGLÒRIA, 2017). 

Recentemente, na América do Sul, forças americanas e colombianas 

conduziram operações aéreas conjuntas, “em aliança frente a ameaças 

transnacionais” (EUA..., 2020), com a participação de militares brasileiros na 

condição de observadores. Duas semanas após, a Armada Nacional Bolivariana e a 

Milícia Venezuelana iniciaram a operação intitulada Escudo Bolivariano 2020, 

resposta clara e rápida do presidente Nicolás Maduro contra “planos de agressão de 

Estados Unidos, Colômbia e Brasil.” (VENEZUELA..., 2020). Trata-se de fatos 

relevantes e atuais que colocam em prática e evidenciam a projeção de poder 

através da capacidade de dissuasão de cada ator regional. 

O Livro Branco de Defesa Nacional é incisivo ao elencar a importância 

geopolítica do Brasil e ao descrever o país através de suas características 

geográficas, econômicas, sociais e ambientais: “Esse patrimônio exige defesa.” 

(BRASIL, 2016a, p. 13). 

Ainda em seu introito, o importante documento menciona o poder dissuasório 

como imprescindível para atendimento de tal exigência: 

O Brasil se considera e é visto internacionalmente como um país de 
tradição pacífica, mas não pode prescindir da capacidade militar de 
dissuasão e do preparo para a sua defesa contra ameaças externas e de 
seus interesses, pois não é possível afirmar que a cooperação sempre 
prevalecerá sobre o conflito no plano internacional. (BRASIL, 2016a, p. 13). 
 

 Nesse contexto, a Política Nacional de Defesa aponta como fator essencial 

para a Segurança Nacional a Capacidade de Dissuasão, por ter como propósito 

desestimular possíveis agressões. “Sustenta-se nas condições que possui a Nação 

de congregar e aplicar sua Capacidade de Proteção e de Pronta-resposta, no caso 

de eventuais ações hostis contra a soberania e os legítimos interesses do Brasil.” 

(BRASIL, 2016b, p. 19). Assim, o Ministério da Defesa e a Força Aérea Brasileira 
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(FAB) conduzem suas políticas e estratégias setoriais e se preparam para o 

emprego célere e eficaz de seus meios, ampliando suas possibilidades e evoluindo 

significativamente em todos os aspectos ao longo de suas histórias. Outrossim, 

pelas suas características inerentes, a FAB detém um elevado grau de versatilidade 

ao realizar uma diversificada gama de ações, entre elas operações e exercícios 

voltados ao emprego e preparo da Força. 

Orientada pela destinação constitucional das Forças Armadas e pautada em 

sua missão, a Força Aérea Brasileira projeta a sua Visão de Futuro como “uma 

Força Aérea de grande capacidade dissuasória, operacionalmente moderna e 

atuando de forma integrada para a defesa dos interesses nacionais.” (BRASIL, 

2018g, p. 20). Nesse sentido, coaduna-se a premissa constante na Concepção 

Estratégica Força Aérea 100 (2018g) de que a capacidade de dissuasão da Força 

Aérea é um aspecto essencial para a Segurança Nacional e compõe-se não 

somente da prontidão e disponibilidade dos seus meios, mas também do preparo do 

pessoal. 

A visão de futuro da FAB e as realidades atuais apontam para uma 

perspectiva de desafios e constantes adequações no que se refere à projeção do 

poder aéreo dissuasório, sobretudo na região onde é protagonista: a América do Sul.  

Sob essa ótica e considerando a conjuntura atual reinante na América Latina, 

em especial na América do Sul, torna-se mister analisar a atuação da FAB nesse 

cenário e, por conseguinte, produzir conhecimento acerca do poder dissuasório da 

Força, sob a luz de teorias sobre esse poder e de outros diplomas legais, entre eles 

a Política e a Estratégia Nacional de Defesa e a recente Diretriz do Comando da 

Aeronáutica “Concepção Estratégica Força Aérea 100”, a fim de propor 

recomendações acerca do tema e, assim, colaborar com o processo de tomada de 

decisões a nível político-estratégico. 
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2 METODOLOGIA 

  

Este artigo possui caráter qualitativo e foi realizado mediante pesquisa 

bibliográfica, com a leitura de livros de referência que versam sobre poder 

dissuasório, e documental, através de consulta a relatórios, diretrizes, planos, 

programas, instruções, entre outros diplomas legais, bem como a artigos de 

websites, revistas e periódicos especializados no tema, a fim de proporcionar uma 

análise objetiva dos exercícios operacionais, à luz do referencial teórico. 

A partir do tema, advém a questão “de que forma os principais exercícios 

operacionais da Força Aérea Brasileira contribuem para a projeção do poder 

dissuasório no contexto sul-americano”, problema de pesquisa deste trabalho. A 

busca pelas respostas à pergunta inicia-se no estudo do contexto atual através dos 

principais Exercícios Operacionais e suas mais importantes contribuições ao poder 

dissuasório, bem como seus óbices e limitações, mediante método comparativo 

entre os dados e informações dos exercícios e os fundamentos teóricos adotados. 

Devido à amplitude característica do tema, torna-se imprescindível delimitar o 

estudo e, assim, possibilitar a abrangência e o aprofundamento necessários e 

possíveis para produzir o resultado esperado. Dessa forma, entre as ações da Força 

Aérea Brasileira que contribuem para a projeção do poder de dissuasão na região, 

optou-se por analisar os principais exercícios operacionais a elas relacionados que 

concorrem para tal intenção, realizados nos anos de 2018 e 2019. 

Como observação relevante, os relatórios dos Exercícios Operacionais 

utilizados nesta pesquisa são considerados materiais de acesso restrito, de acordo 

com os artigos 44, 45 e 46 do Decreto no 7.845, de 14 de novembro de 2012. Dessa 

forma, informações e conceitos doutrinários considerados sensíveis, identificação de 

organizações e atores, números e dados estatísticos e de desempenho, em níveis 

operacionais e táticos, não são detalhadamente expostos neste texto. A análise, no 

entanto, aborda o conteúdo em seus reflexos políticos e estratégicos para, assim, 

proporcionar os resultados pretendidos neste trabalho. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

“Dentro das capacidades militares, o poder aéreo sempre desempenhou um 

papel crucial em todos os aspectos do combate. O poder aéreo é o principal 

colaborador da estratégia de dissuasão em muitos aspectos.” (KAINIKARA, 2008, p. 

2, tradução nossa). 

Como marco teórico que forneça fundamentação científica para o trabalho, 

considerando o objetivo geral, buscou-se embasamento em teorias sobre poder 

aéreo e dissuasão. O autor Sanu Kainikara recebe destaque pelas inúmeras obras 

sobre o assunto, em especial uma diretamente relacionada ao tema: The Strategy of 

Deterrence and Air Power (2008). Nessa obra, um artigo publicado em formato de 

livreto pela Air Power Development Centre (Força Aérea Australiana), o autor 

examina o conceito de dissuasão e a contribuição do poder aéreo para seu sucesso. 

Em um texto claro e objetivo, Kainikara expõe a estratégia de dissuasão como um 

elemento fundamental na busca de segurança em um mundo em constante 

mudança, onde as ameaças são indefinidas e as opções de resposta a elas são 

muitas vezes limitadas. Nesse cenário, “o poder aéreo, com sua flexibilidade 

inerente, será uma capacidade de extremo valor.” (KAINIKARA, 2008, p. 2, tradução 

nossa). 

Piloto de caça da reserva da Força Aérea Indiana e especialista em poder 

aéreo estratégico, operações aéreas, armamento e táticas de combate para a Força 

Aérea Americana no oriente médio, Kainikara exerce atualmente o cargo de 

Estrategista do Poder Aéreo do Air Power Development Centre, em Canberra, 

Austrália. Em sua obra, entre diversos elementos teóricos que serão explorados na 

análise proposta neste trabalho, o autor destaca a construção da estratégia da 

dissuasão em quatro princípios primordiais: inteligência, credibilidade, percepção 

e aplicabilidade.  

Kainikara aponta a inteligência como uma atividade na qual o poder aéreo 

pode desempenhar um papel criticamente importante, contribuindo para a dissuasão 

ao ser precisa, bem analisada e distribuída em tempo hábil. Os investimentos nas 

capacidades de inteligência, vigilância e reconhecimento aéreo (intelligence, 

surveillance and reconnaissance - ISR) têm importantes implicações na estratégia 

de dissuasão, especialmente quando direcionadas contra adversários não 

convencionais. 
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A credibilidade acerca da capacidade da força persuasora depende da 

vontade política de usá-la para infligir danos inaceitáveis a possíveis adversários se 

eles iniciarem uma ação contrária ao seu interesse. “Nessas circunstâncias, o poder 

aéreo, com seu alcance, penetração e poder de fogo preciso [...] pode oferecer 

ataques críveis em apoio à dissuasão.” (KAINIKARA, 2008, p. 8, tradução nossa). 

O autor explica que o poder aéreo contribui diretamente com a dissuasão por 

influenciar a percepção do adversário, monitorando e analisando as ações iniciadas 

contra as próprias forças e, em seguida, decidindo o curso de ação ideal para negar-

lhe qualquer vantagem. Afirma Kainikara que o “poder aéreo moderno tem 

capacidade para garantir a adequação de tais ações, desde a detecção até a 

neutralização, com o mínimo de prejuízo político. (2008, p. 8, tradução nossa). 

Por fim, a aplicabilidade da dissuasão relaciona-se ao montante de influência 

que pode ser exercida em uma situação específica e da quantia de recursos que 

podem ser comprometidos nas ações de força aérea. 

Ao longo da análise, buscar-se-á a identificação dos princípios na realização 

dos exercícios operacionais como parâmetro comparativo e, juntamente aos outros 

conceitos teóricos e documentais, entender de que forma as ações de força aérea 

contribuem para a projeção do poder aéreo na região sul-americana. 

Ademais, como arcabouço teórico complementar, o livro editado por Adam 

Lowther (2013), Thinking about deterrence: enduring questions in a time of rising 

powers, rogue regimes, and terrorism, fornecerá elementos adicionais à análise. 

Entre diversas definições de dissuasão, Lowther opta pela conceituação do 

Departamento de Defesa dos Estados Unidos da América, qual seja: “a prevenção 

da ação por medo das consequências; um estado de espírito causado pela 

existência de uma ameaça crível de inaceitável ação contrária.” (DEPARTMENT OF 

DEFENSE apud LOWTHER, 2013, p. 3, tradução nossa). 

Enquanto Kainikara (2008) aponta conceitos específicos, aplicados e 

objetivos acerca do poder aéreo em prol da dissuasão, Lowther e os demais autores 

de seu compêndio explanam conceitos mais teóricos e genéricos, porém 

contemporâneos, que proporcionam o entendimento basilar sobre o tema. 

Os princípios da dissuasão são relacionados à forma e à medida com que o 

inimigo ou a ameaça originada de um ator percebem o poder projetado por aquele 

que pretende impô-lo.  
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O Conceito Operacional Conjunto das Operações de Dissuasão (DOJOC na  

sigla em inglês) do Departamento de Defesa norte-americano (LOWTHER, 2013, p. 

19) prevê a aplicação da estratégia da dissuasão por meio de uma combinação de 

negação de benefícios, imposição de custos e incentivo à restrição. Cada um desses 

fatores é considerado sob o ponto de vista do oponente, pois é em sua mente que a 

decisão de cometer um ato hostil é tomada. 

No entanto, não é objeto deste estudo analisar esses e outros fatores sob o 

ponto de vista do potencial inimigo ou ameaça e sim de que forma a FAB tem 

aplicado os princípios da dissuasão em seus Exercícios para atingir, em tese, o 

efeito desejado desse poder na região. Em situações reais, na análise de cenários, 

todos os campos do poder do opositor são minuciosamente estudados para se 

conhecer a real percepção do poder aéreo pelo adversário, abordagem esta de 

especial interesse e relevância para futuras pesquisas. 

Os resultados da pesquisa, analisados em conformidade com a relação entre 

as informações obtidas e o referencial teórico escolhido, são expostos a seguir. 
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4 DESENVOLVIMENTO 

 

Em outubro de 2019, um caça Sukhoi Su-30MK2 da Aviación Militar 

Bolivariana acidentou-se logo após a decolagem de uma base aérea venezuelana, 

ocasionando a morte dos dois pilotos. “A perda [...] mostra as dificuldades de 

adquirir, operar e manter equipamentos avançados”. (SU-30MK2..., 2020). 

A capacidade de uma força militar não se resume em possuir um 

equipamento no estado da arte. Doutrina, organização, pessoal, ensino, material, 

adestramento e infraestrutura são elementos essenciais ao conjunto de cada 

capacidade.  

Uma Força Aérea eficiente é feita da união de aeronaves e sistemas 
d’armas adequados e com tripulações devidamente capacitadas. Significa 
dizer que de nada adianta possuir o melhor equipamento existente se não 
houver o treinamento adequado para aqueles que conduzirão as operações 
aéreas. (BRASIL, 2018g, p. 35). 

 
Neste diapasão, o preparo para o emprego efetivo de um vetor aéreo capaz 

de projetar poder dissuasório é fator chave para o sucesso dessa estratégia. “A 

Capacidade de Dissuasão [...] consiste não só na disponibilidade e prontidão de 

meios militares adequados, como também no adestramento do seu pessoal [...]” 

(BRASIL, 2018g, p. 25). 

As equipagens adestradas e suas capacidades desenvolvidas nos Exercícios 

Operacionais terão nas Operações Aéreas Militares a oportunidade de exercer o 

efetivo emprego do poder aéreo. Sucintamente, de acordo com o Glossário da 

Aeronáutica - MCA 10-4 (BRASIL, 2001), as Operações são voltadas ao emprego 

real e os Exercícios ao preparo. 

Entre os principais Exercícios Operacionais (EXOP) da FAB, foram 

selecionados os de maior vulto como escopos do estudo: Tápio, Tínia e Cruzex. 

Com estruturas semelhantes, cada Exercício possui seu objetivo específico, voltado 

a diferentes ambientes de conflito. Cenários operacionais de guerra convencional, 

guerra não convencional e de missões de paz da ONU são recriados nessas 

manobras militares. 
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4.1 EXERCÍCIO OPERACIONAL TÁPIO 

 

Com o objetivo de adestrar as tripulações e especialistas em cenário 

operacional de missões de paz da ONU, o Exercício Operacional Tápio foi realizado 

em suas últimas edições nos anos de 2018 e 2019, na ALA 5, em Campo Grande, 

MS.  

A proximidade da área destinada às operações (Área de Conflito) com a 

fronteira oeste traz importante significado à percepção dos países vizinhos quanto 

às capacidades do poder aéreo brasileiro. Potenciais ameaças não convencionais, 

como organizações criminosas transnacionais, percebem a mobilização militar como 

demonstração de poder, presença do Estado e eventual cerceamento ou limitação 

de suas atividades. A realização, per se, da manobra contribui para a projeção do 

poder dissuasório na região. Aplica-se a dissuasão no sentido estrito citado na 

Concepção Estratégica Força Aérea 100: 

Atitude estratégica que, por intermédio de meios de qualquer natureza, 
inclusive militares, tem por finalidade desaconselhar ou desviar adversários, 
reais ou potenciais, de possíveis ou presumíveis propósitos bélicos. 
(BRASIL, 2018g, p. 25). 
 

Inúmeros registros constantes nos Relatórios Finais dos Exercícios levam a 

constatações da contribuição do adestramento ao poder aéreo da FAB e este à 

capacidade de dissuasão. 

A Inteligência, fator primordial do poder dissuasório, foi intensamente 

explorada em ambas edições do Exercício. Informações de inteligência acerca das 

evoluções do cenário operacional proporcionaram o raciocínio tático por parte das 

equipagens e dos líderes das formações em reação às “forças inimigas”. Há, ainda, 

registros sobre a evolução na qualidade dos Briefings de Inteligência realizados. 

Atenção foi dada ao sigilo e ao comportamento na divulgação das informações, a fim 

de evitar vazamentos e, assim, reforçar a doutrina de inteligência em situações de 

conflito. Responsável pelo planejamento e execução das ações da Força Oponente 

(OPFOR), a Seção de Inteligência da ALA 5 contou com a Artilharia Antiaérea e 

tropas em solo representando inimigos. Objeto de críticas positivas, a figuração 

inimiga através de militares (inclusive do Exército Brasileiro), viaturas e indicadores 

visuais de disparo de armamento contribuiu sobremaneira ao aproximar o Exercício 

da realidade de combate.  A Inteligência, segundo Kainikara (2008), contribui com o 

poder dissuasório ao prover a capacidade de reunir informações oportunas e 
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precisas que possam ser interpoladas com cenários futuros. Desse modo, fatores 

que possam se tornar problemas em uma fase posterior são oportunamente 

identificados e devidamente abordados. 

A participação dos Grupos de Defesa Antiaérea da FAB no Exercício recebeu 

destacada importância. A função principal desses Grupos foi a de apoiar a 

consecução das operações aéreas atuando como Força Oponente, permitindo o 

adestramento das equipagens ao “buscar no solo a visualização de inimigos em um 

ambiente contestado e difuso, com características irregulares de defesa.” (BRASIL, 

2018e, p. 37). 

Instruções teóricas revestem-se de especial importância ao adestramento 

operacional. Como importante forma de proporcionar o nivelamento antecipado de 

conhecimentos entre os participantes, o Academic Day (como é chamado em 

exercícios internacionais o dia dedicado a aulas sobre as ações e tipos de emprego 

do evento) não foi realizado em 2018. Como evolução, na edição seguinte ocorreu a 

ADA (Análise Durante a Ação), pausa planejada durante as operações a fim de 

permitir correções e padronização de procedimentos. 

Quanto aos aspectos doutrinários observados na edição de 2018, os 

Esquadrões de Transporte sentiram a necessidade de escolta ar-solo em suas 

missões, a exemplo do que ocorre em missões de Combate SAR (CSAR), a fim de 

propiciar maior chance de sobrevivência em missões em Pacote (Package - voo 

realizado com vários grupos de aeronaves), fato que ensejou uma discussão 

doutrinária a respeito e proporcionou a elevação do nível operacional na Aviação de 

Transporte. 

Constatou-se o sucesso das ações de Escolta em missões CSAR realizadas 

no período diurno, o que auferiu grande ganho à operacionalidade dos pilotos de 

caça ao capacitá-los na missão e, além, na função de Comandante de Missão de 

Resgate. Restou sugerido para o Exercício seguinte a realização também em 

períodos noturnos, com a utilização de óculos de visão noturna (NVG), capacidade 

da FAB importante a ser mantida em altos graus de treinamento, fato concretizado 

que rendeu elevado ganho operacional às equipagens. 

Um fator que tornou o Exercício de 2018 um “divisor de águas” (BRASIL, 

2018e, p. 36) foi o voo conjugado de helicópteros de diferentes performances em um 

mesmo Pacote, o que proporcionou a comparação das diferentes reações das 

aeronaves. No entanto, em relação à Aviação de Asas Rotativas, foi constatada em 
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2019 a necessidade de treinamento, em um dos modelos de helicóptero, do uso do 

sistema eletro-óptico infravermelho (FLIR) à baixa altura como forma de elevar a 

precisão do operador ao detectar objetivos nesse perfil de voo. 

Ademais, com a demonstração aos tripulantes menos experientes do padrão 

OTAN de emissão de ordens de missão como a ATO (Ordem de Tarefa Aérea) e 

OFRAG (Ordem Fragmentária), notou-se o empenho em adestrar as equipagens 

com o uso dos mais recentes conceitos da guerra aérea, elevando a doutrina da 

FAB ao nível do mais poderoso sistema de defesa intergovernamental. 

A realização inédita por um Esquadrão de Caça (2018) e um Esquadrão de 

Reconhecimento (2019) de missões de reconhecimento aéreo como On Scene 

Commander (Comandante no Cenário - pessoa responsável por coordenar os 

esforços em uma área de resgate) em uma Força Tarefa de CSAR e o treinamento 

com a recém-adquirida aeronave de busca e resgate (SAR) SC-105 Amazonas em 

funções de Air Mission Coordinator (Coordenador Aéreo a Bordo) trouxeram elevado 

ganho doutrinário às Unidades Aéreas, elevando a capacidade operacional da Força 

Aérea. “O Grupo de Aviação reportou que houve ganho considerável no aprendizado 

dos tripulantes no emprego da aeronave durante o EXOP.” (BRASIL, 2018e, p. 35). 

Como notória evolução, o mesmo Esquadrão de Caça adquiriu, em 2019, um novo 

know how ao formar o primeiro Líder de Pacote (Package Leader) e um Piloto 

Operacional em missões CSAR, o que possibilitará a transmissão do conhecimento 

aos demais pilotos e a outros esquadrões, elevando sobremaneira o nível dessa 

capacidade na Aviação de Caça da FAB. Por outro lado, concluiu-se, na edição de 

2019, que um modelo de aeronave dessa Aviação carece de modernização de seus 

sistemas de Guerra Eletrônica a fim de aumentar a probabilidade de sobrevivência 

do vetor no cenário de guerra irregular. 

Ao ser exigido das equipagens a condução da fraseologia na língua inglesa 

durante os voos de Pacote, proporcionou-se notória elevação da capacidade de 

operar em conjunto com outros países em cenários de missões de paz da ONU, 

destacando a FAB perante a Organização e propagando as potencialidades das 

tripulações brasileiras em âmbito regional. 

Outros diversos sucessos e progressos de ordem doutrinária e operacional 

em nível tático, acrescidos dos aspectos tecnológicos e de inovação técnica, são 

detalhadamente registrados nos Relatórios Finais de ambas as edições do 

Exercício. Comunicação segura entre as aeronaves de um Pacote, integração de 
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sistemas eletro-ópticos nas aeronaves, planejamento de uso de chaff e flare 

(contramedidas de defesa de aeronaves), técnicas de pouso de assalto, treinamento 

de evasão para elevar a chance de sobrevivência em território hostil são alguns 

exemplos.  

Todos os aspectos doutrinários acima mencionados e os ganhos advindos 

dos ensinamentos por eles proporcionados coadunam-se com as diretrizes 

constantes na Concepção Estratégica da Força Aérea Brasileira.  

Desta forma, é crucial que a FAB priorize o adestramento de suas 
equipagens a fim de habilitá-las ao cumprimento das missões aéreas. Para 
tanto, faz-se necessário atualizar a doutrina aeroespacial aos novos vetores 
e tecnologias incorporados. (BRASIL, 2018g, p. 35) 

 
No tocante à vigilância e controle do espaço aéreo, houve a utilização de 

aeronaves radar E-99 no auxílio aos órgãos de controle de tráfego aéreo na 

detecção e identificação de movimentos aéreos estranhos ao EXOP. Foi sugerido, 

em 2018, a inclusão de um Grupo de Comunicação e Controle (GCC) no Exercício, 

que tornaria possível a instalação de um radar no centro da área de “conflito” e, 

assim, manter permanente o controle efetivo do tráfego aéreo, especialmente a 

baixa altura, complementando e economizando recursos com horas de voo 

referentes aos E-99. Na edição de 2019 houve a montagem do sítio radar 

mencionado, o que otimizou a cobertura, contribuindo para a vigilância e, ainda, 

descongestionou os canais de comunicação no controle das operações aéreas. 

Kainikara (2008) destaca a relevante contribuição dos sistemas de vigilância e 

reconhecimento aéreo ao poder dissuasório ao possibilitar a detecção e o 

monitoramento eficazes da atividade inimiga, fato que novamente alinha o EXOP ao 

princípio dissuasório da Inteligência. Ainda nesse ensejo, a FAB consolida sua 

capacidade de atuar nos mais diversos ambientes operacionais e exercer pleno e 

eficaz controle do espaço aéreo sobre todo o território nacional, conforme 

preconizado na campanha institucional “Dimensão 22”, cenário tridimensional 

correspondente à área de 22 milhões de km2, a qual a Força Aérea Brasileira 

protege por meio das ações de controlar, defender e integrar, tornando-o 

protagonista no contexto aeroespacial sul-americano. 

Através de coordenação realizada pelo Centro de Comunicação Social da 

Aeronáutica (CECOMSAER), houve nas duas edições do exercício o atendimento de 

todas as demandas por parte das diversas mídias. No entanto, não foram realizadas 

atividades como o envio de Press Release para promover a divulgação e motivar a 
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participação dos meios de comunicação regionais, bem como de um dia dedicado à 

recepção da imprensa (Media Day). Ademais, sentiu-se a necessidade de maior 

participação de equipes de cinegrafistas e fotógrafos daquele Centro como forma de 

gerar maior registro e divulgação, dentro e fora do âmbito da FAB. 

Por derradeiro, cabe mencionar a Célula de Análise do Desempenho 

Operacional (CADO) como um “diferencial altamente positivo” (BRASIL, 2018e, p. 

45) à consecução do EXOP. Entidade permanente ativada no Comando de Preparo 

(COMPREP), a Célula é responsável pelo desenvolvimento doutrinário das unidades 

subordinadas, mediante a análise dos resultados obtidos nos Exercícios, propiciando 

a evolução de táticas e técnicas que são adotadas nas diversas missões. Assim 

como as instruções teóricas prévias retromencionadas, o acompanhamento 

doutrinário é fator preponderante ao adestramento eficaz, evidenciando o 

cumprimento de um dos Objetivos Estratégicos constantes no Plano Estratégico 

Militar da Aeronáutica 2018-2027 (PEMAER), qual seja, “aprimorar a doutrina 

aeroespacial, cuja finalidade é garantir que os princípios que regem as operações 

aeroespaciais sejam reavaliados frente às constantes mudanças tecnológicas que 

interferem nessa área.” (BRASIL, 2018h, p. 21). 

 

4.2 EXERCÍCIO OPERACIONAL TÍNIA 

 

Realizado em 2019 nas instalações da ALA 3, em Canoas, e da ALA 4, em 

Santa Maria, antigas Bases Aéreas do Rio Grande do Sul, o exercício Tínia teve por 

objetivo adestrar as tripulações e especialistas no cenário operacional de guerra 

convencional. Sendo as ações coordenadas na ALA 3, o foco voltou-se às Tarefas 

de Exploração da Informação, Controle do Ar, Interdição no Campo de Batalha e 

Sustentação ao Combate, conforme preconizado na Doutrina Básica da FAB 

(BRASIL, 2012). O fato de o Exercício ter sido realizado em duas Alas distintas foi 

reportado como sendo um fator positivo para o adestramento ao possibilitar a 

aproximação à realidade de conflito, onde várias Unidades Aéreas de localidades 

diferentes são empregadas. 

Entre os inúmeros objetivos específicos das Unidades participantes, 

destacam-se os de realizar a formação e a manutenção operacional de líderes e 

pilotos nas diversas Ações de Força Aérea, executar a manutenção operacional dos 

operadores das Unidades de Tiro dos Grupos de Defesa Antiaérea, medir taxa de 
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sobrevivência em combate e medir eficiência em variados tipos de missões. Assim 

como no Exercício Tápio, o adestramento – elemento constituinte da Capacidade de 

Dissuasão – é o cerne dos esforços. “[...] a capacitação de seu efetivo é uma 

condição prioritária.” (BRASIL, 2018g, p. 26). 

A exemplo de outros Exercícios de grande vulto, a preparação teórica 

antecipada para o EXOP Tínia foi primordial ao adestramento proposto. A despeito 

de não ter ocorrido um Academic Day, a realização de cursos específicos 

contribuíram para a melhor condução das operações, com especial destaque para o 

Treinamento Simulado de Combate BVR (Além do Alcance Visual), o qual propiciou 

“qualidade e padronização [...] no controle de missões BVR” (BRASIL, 2019c, p. 24). 

Em relação às atividades de Comando e Controle praticadas no Exercício e 

centralizadas na ALA 3, a utilização do sistema atual da FAB comprovou sua 

eficácia no gerenciamento do fluxo decisório ao permitir maior agilidade no comando 

e adequada eficiência no controle das operações. Em adição, o Comando e Controle 

das Missões Aéreas Compostas (COMAO) foi realizado através de plataformas de 

videoconferência. Do mesmo modo, o Processo de Planejamento e Controle atual 

demonstrou ser “extremamente válido” (BRASIL, 2019c, p. 25) ao proporcionar 

replanejamentos céleres e tempo adequado para as conferências iniciais e finais. 

Inúmeras foram as contribuições dos aspectos operacionais e doutrinários 

treinados em nível tático no Exercício e que levam à capacidade estratégica de 

dissuasão. De forma inédita, as aeronaves-radar E-99 cumpriram as ações de 

PCOM-AR (Posto de Comunicação no Ar) e CAV (Controle e Alarme em Voo) 

simultaneamente. Com adequada margem de segurança, os tripulantes 

demonstraram a capacidade de gerenciar os equipamentos embarcados para 

atender as aeronaves voando à baixa altura e o controle daquelas que realizam a 

defesa aérea. À semelhança do EXOP Tápio, o princípio da inteligência de Kainikara 

(2008) fica mais uma vez evidente nessas ações. 

Por oportuno, foi observado no Exercício que a realização de missões CSAR 

com escolta de caças anexada (próxima) aos helicópteros revelava a posição da 

formação ao inimigo. A título de lição aprendida, sugeriu-se o cumprimento de tais 

missões com escolta destacada, contribuição do EXOP à evolução doutrinária da 

FAB. 

Sobre os aspectos atinentes à Comunicação Social, o EXOP Tínia se tornou 

matéria de capa de uma das principais mídias impressas da grande Porto Alegre e 
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fonte de vários artigos em sites especializados. No entanto, assim como ocorrido 

nas duas edições do Exercício Tápio, não houve atividades de maior divulgação 

como o Media Day e a emissão de Press Release. A oportunidade de valer-se do 

êxito do Exercício para promover a projeção da imagem e do potencial da FAB deve 

ser explorada como um meio de exercer o seu poder dissuasório no cone sul. 

“Afinal, dissuasão é apenas uma questão de percepção.” (KAINIKARA, 2008, p. 14, 

tradução nossa). 

Os objetivos almejados com a consecução do EXOP foram cumpridos, a 

despeito da redução em três dias do período inicial previsto em virtude do 

acionamento de meios da FAB para atuar nas operações em prol da XI Cúpula do 

BRICS, ocorrida em Brasília por ocasião da reunião de dignitários da organização 

multilateral. Além do mencionado evento, as condições meteorológicas adversas 

reinantes na região impactaram as operações em ambas as sedes, gerando um 

número indesejado de missões abortivas. A grande incidência de fauna nos 

aeródromos foi fator limitante adicional ao demandar um gerenciamento de risco 

adicional, tendo em vista a presença de animais alojados em partes críticas das 

aeronaves.  

Fator imprescindível ao sucesso de possíveis operações conjuntas de defesa, 

a Interoperabilidade não foi treinada devido à ausência de forças do Exército 

Brasileiro e da Marinha do Brasil, perdendo-se assim uma oportunidade ímpar de 

exercer essa capacidade em um exercício de grande vulto. “A interoperabilidade é 

uma característica necessária à FAB, a fim de viabilizar o apoio às Forças Naval e 

Terrestre, no domínio dos seus ambientes de interesse, e de impedir que o inimigo 

faça o mesmo.” (BRASIL, 2018g, p. 28). 

Não obstante, o Exercício Operacional Tínia evidenciou o grau de 

operacionalidade das equipagens da FAB e elevou, através do adestramento, as 

capacidades da Força. A participação da grande maioria das Aviações e dos Grupos 

de Defesa Antiaérea, a realização inédita em duas sedes e a ausência de 

ocorrências de fratricídio e de acidentes foram alguns dos destaques da 1ª edição. 
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4.3 EXERCÍCIO OPERACIONAL CRUZEX 

 

O Cruzeiro do Sul Exercise (CRUZEX), um Exercício Operacional 

multinacional realizado pela FAB desde 2002, visa ao treinamento conjunto de 

cenários de conflito através do intercâmbio de experiências entre os participantes. 

Trata-se do maior exercício entre forças aéreas do cone sul. O último exercício, 

realizado em 2018, reuniu 13 países, aproximadamente 2000 militares e 100 

aeronaves e adestrou os militares envolvidos em cenários de guerra não 

convencional, em que o combate é contra forças insurgentes ou paramilitares e não 

entre Estados constituídos, perfil também encontrado em missões de paz da ONU. 

Além de atender as políticas de estreitamento e cooperação militar entre os 

países envolvidos, o EXOP proporciona a troca de competências operacionais, 

permitindo aos militares brasileiros assimilarem conhecimentos de forças aéreas de 

países mais desenvolvidos que atuam em missões reais da OTAN e/ou ONU, como 

Estados Unidos, Canadá, França, Grã-Bretanha e Suécia e, assim, desenvolverem 

novas capacidades e aprimorarem as existentes. Nas palavras de um piloto 

canadense, “a Cruzex nos proporciona um maior conhecimento operacional dos 

outros países e, em futuras missões de paz, poderemos atuar com uma maior 

integração." (BRASIL, 2018c). 

Do mesmo modo, o compartilhamento de experiências com forças aéreas 

menos desenvolvidas oferece à FAB a oportunidade de demonstrar sua 

potencialidade e, ainda, exercer liderança no que tange ao poder aéreo, 

especialmente entre os países da América do Sul. Nesse contexto, Argentina, Chile, 

Venezuela, Peru, Uruguai, Bolívia, Colômbia, Paraguai e Equador vivenciaram a 

realidade da Força Aérea Brasileira e puderam constatar as competências e o nível 

de adestramento de suas tripulações. Conforme a Concepção Estratégica Força 

Aérea 100, a consolidação da Capacidade de Dissuasão se dá com o fortalecimento 

de suas Capacidades de Proteção e Pronta-resposta. Nesse sentido, “quanto maior 

for o reconhecimento internacional da capacidade de pronta-resposta de um país, 

mais expressiva será a dissuasão gerada por ela”. (BRASIL, 2018g, p. 26). 

A evolução da doutrina de emprego em cenários de guerra não convencional 

foi proporcionada, entre outras formas, através do intercâmbio realizado com 

Controladores de Ataque Terminal Conjunto (JTAC) e Controladores Aéreos 

Avançados (FAC) de outros países em ações de Apoio Aéreo Aproximado (CAS), 
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bem como entre Homens de Resgate (SR) de Esquadrões Aéreos de helicópteros 

da FAB e membros do programa norte-americano correlato (SERE), propiciando 

valioso conhecimento aplicado a voos de CSAR e aos treinamentos de evasão. 

A utilização dos receptores de alerta radar (RWR) foi mencionada em 

diversos relatórios de Esquadrões Aéreos da FAB. A oportunidade que a operação 

conjunta com aeronaves estrangeiras trouxe para a atualização da biblioteca de 

missão dos equipamentos e a elevação da consciência situacional durante as 

missões através do seu uso foram os aspectos mais positivos. No entanto, a relativa 

defasagem tecnológica do equipamento das aeronaves não modernizadas foi 

mencionada como óbice para o treinamento em cenários complexos, a exemplo dos 

relacionados ao emprego de mísseis BVR. Neste caso, foi reportado o ganho na 

formação e no preparo adquirido com o adestramento em arena de combate 

multinacional, mas também a necessidade de treinamento prévio, como um 

Exercício Técnico (EXTEC), para a devida preparação ao EXOP, a fim de otimizar 

os resultados das missões BVR e potencializar a operacionalidade da Aviação de 

Caça.  

A imprescindibilidade de modernização também foi citada ao avaliar o 

equipamento FLIR de um modelo de aeronave de caça, por relacionar os cenários 

dinâmicos do Exercício à demanda por um sistema mais ágil e de melhor definição 

de imagem. Nesse diapasão, foi reafirmado o interesse reportado no Exercício Tápio 

pela atualização dos sistemas de Guerra Eletrônica embarcados, como radares e 

equipamentos de enlace de dados, a fim de elevar o grau de sucesso dos vetores 

em cenários de guerra mais complexos, com a atuação de um grande número de 

aeronaves.  Nessa análise, fica evidenciada a oportunidade que o EXOP traz à FAB 

de identificar e aferir o grau de eficácia de seu equipamento ao adestrar suas 

equipagens, trazendo à baila o princípio da credibilidade de Kainikara (2008), 

quando este afirma que o poder aéreo de alta tecnologia provê precisão e 

capacidade de sustentação no combate, criando oportunidades para se aplicar, 

quando necessário, a força letal ou demonstrar, de forma contundente, tais 

propriedades. 

A exemplo dos demais Exercícios, os processos de Comando e Controle 

desempenhados pela direção da Cruzex 2018 mostraram-se adequados aos fluxos 

de informações, sendo avaliados como excelentes pelos participantes, 

especialmente por se tratar de um EXOP complexo, com diferentes tipos de aviação 



23 
 

e países envolvidos. No mesmo sentido, ratificou-se a contribuição ao aprendizado 

quando da realização de missões em perfil de COMAO ao possibilitar aos pilotos 

uma visão mais abrangente do cenário de guerra através de ações sincronizadas e 

coordenadas, bem como ao certificar o nível de atualização das documentações e 

manuais brasileiros em vigor com a legislação correspondente adotada pelas forças 

estrangeiras de referência. Em adição, o aprimoramento da língua inglesa ao adotá-

la como padrão na fraseologia entre tripulantes e no controle de tráfego aéreo foi 

novamente destacado como significante aporte ao adestramento proposto. Diferente 

do observado no EXOP Tínia, a interoperabilidade foi destaque da última edição da 

Cruzex. A participação do Exército Brasileiro e da Marinha do Brasil trouxe ao 

Exercício a possibilidade de a FAB treinar suas equipagens em ações conjuntas, 

condição de suma importância, sobretudo em situações de guerra não convencional. 

Entre os problemas apontados, a incidência de danos causados por objetos 

estranhos a aeronaves (FOD) no pátio, pistas de táxi e de pouso da ALA 10 

mereceu especial atenção. Houve reportes de danos dessa natureza em aeronaves 

brasileiras e estrangeiras que vieram a comprometer a disponibilidade dos vetores e, 

em consequência, impactaram as operações. Por esse e outros motivos, o 

Programa de Atividades Operacionais do COMPREP (BRASIL, 2020) foi aprovado 

sem considerar a realização do EXOP em sua edição de 2020. No tocante às 

limitações, há registros de insuficiência de missões para que todos os pilotos 

envolvidos pudessem atingir o grau de adestramento estabelecido, restando 

evidenciada a necessidade de extensão no período e/ou de aumento na frequência 

da Cruzex para, assim, manter o nível de formação e manutenção operacional 

condizente.  

Tendo em vista a repercussão internacional do evento, as ações de 

comunicação social foram desenvolvidas com excelência na edição de 2018. 

Coordenadas pelo CECOMSAER, as atividades contaram com a participação de 

especialistas da área e de militares que atuaram operacionalmente no Exercício, 

compondo importantes elos na projeção da instituição FAB e, em especial, do poder 

aéreo militar brasileiro.  

Distintamente dos Exercícios Tápio e Tínia, foi formulada uma estratégia de 

comunicação social, com duas atividades de grande vulto: uma coletiva de imprensa 

(Media Day), com a participação de 120 profissionais da imprensa nacional e 

internacional, e um voo com alguns desses profissionais (Media Flight). Agências 
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como Globo e Reuters difundiram fotos e vídeos, alguns replicados em veículos 

como The New York Times, This is Money e emissoras de televisão na Índia e na 

Rússia. Havia ainda a expectativa da publicação de várias matérias em revistas 

especializadas como Combat Aircraft, Tecnologia & Defesa, SuperAviões, Asas, 

entre outras. Outrossim, inúmeros produtos foram gerados ao final do EXOP. Além 

de reportagens especiais, matérias bilíngues no website do evento (mais de 15.000 

acessos até 16/01/2019), matérias no website da FAB (mais de 37.000 acessos 

durante o Exercício), vídeos no YouTube (mais de 245.000 visualizações) e fotos 

cedidas ao Facebook, Instagram e Flickr contribuíram para que o objetivo de 

promover a imagem positiva da Força Aérea Brasileira, por meio da capacidade 

profissional de seus integrantes, fosse plenamente atingido. Desse modo, alinha-se 

às ações de comunicação social do EXOP Cruzex a premissa de Kainikara (2008) 

de que a comunicação em uma estratégia de dissuasão tanto pode ser empregada 

para negar ao adversário um entendimento claro das ações quanto pode ser 

direcionada para demonstrar intenções e capacidades. “A comunicação é um 

elemento crucial na alteração das percepções.” (KAINIKARA, 2008, p. 8, tradução 

nossa). 

O Exercício Cruzex 2018, assim como suas edições anteriores, superou as 

expectativas dos participantes e foi de suma importância para o desenvolvimento 

operacional das equipagens envolvidas ao concentrar um elevado número de 

aeronaves e tripulações de várias forças aéreas e ao proporcionar o aprendizado de 

novas doutrinas de emprego, táticas e técnicas e, ainda, diferentes culturas 

organizacionais, favorecendo a diversidade de perfis de missões multíplices e a 

oportunidade de se adestrar em níveis de excelência no que se refere a operações 

aéreas em um ambiente hodierno de guerra. Desse modo, a diretriz constante no 

PEMAER de “Aprimorar o adestramento das equipagens e possibilitar o 

desenvolvimento de doutrina por meio da interação com outras forças aéreas” 

(BRASIL, 2018h, p. 31) foi plenamente cumprida por intermédio do Exercício. 
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5 RECOMENDAÇÕES 

 

A pesquisa levantou, através da análise dos aspectos técnicos, táticos e 

doutrinários atinentes ao adestramento proporcionado pelos Exercícios elencados 

que efetivamente contribuem para a estratégia de dissuasão exercida pela FAB, 

pontos fortes, limitações, óbices e oportunidades de aperfeiçoamento. Algumas 

recomendações são oferecidas para, nos níveis político e estratégico, ratificar e/ou 

otimizar a condução dessa estratégia no âmbito regional. 

Nesse contexto, as atividades de Comunicação Social demonstraram sua 

importância à projeção das capacidades potencializadas e/ou desenvolvidas pelo 

adestramento à medida que as divulgam sem expor informação sensível, alterando 

ou formando a percepção externa acerca da FAB. As informações emanadas pelo 

CECOMSAER e pelas mídias consagradas e colhidas pelos serviços de inteligência 

de outros atores favorecem a divulgação da imagem e do poder da Força Aérea 

Brasileira, produzindo o desejado efeito de dissuasão. Nesse sentido, com base no 

exposto nas análises, recomenda-se o incremento das políticas dessa área aos 

Exercícios Tápio, Tínia e outros Exercícios de grande porte que venham a ocorrer, a 

exemplo das ações praticadas no EXOP Cruzex, procurando promover, de forma 

continuada e metódica, a consciência junto aos envolvidos da relevância do 

componente dissuasório proporcionado por tais atividades. 

A característica Interoperabilidade demanda maior atenção aos aspectos de 

planejamento dos grandes Exercícios. A participação das outras Forças Singulares 

em maior frequência é fator fundamental à atual política do Ministério da Defesa de 

desenvolver as capacidades militares de defesa através de ações conjuntas para, de 

forma sinérgica, alcançar objetivos comuns. Desse modo, sugere-se promover as 

interações necessárias com as Forças Naval e Terrestre para possibilitar suas 

presenças nos Exercícios Tápio e Tínia como meio de elevar a coordenação, 

integração e padronização desejadas, envolvendo-as no maior número possível de 

atividades de adestramento, a exemplo do ocorrido na última edição da Cruzex. 

A realização do Exercício Tínia trouxe a desejada projeção do poder aéreo 

dissuasório, mormente na região da fronteira sul. Há de se considerar, no entanto, a 

possibilidade de alternar as localidades para as demais regiões de proximidade 

fronteiriça a fim de potencializar tal projeção. Sedes como a ALA 6 (Porto Velho, RO) 

e ALA 7 (Boa Vista, RR) são opções a tal propósito, além de proporcionar 
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diversidade de cenários e ambientes aos militares em adestramento e demonstrar o 

poder de dissuasão da FAB a atores externos relevantes, a exemplo  da Venezuela, 

bem como a não estatais, como organizações criminosas transnacionais.  

Em relação ao Exercício Cruzex, tendo em vista a necessidade premente de 

se realizar obras nas pistas e pátios da Ala 10 devido à incidência de FOD, convém 

alvitrar a realização do EXOP em sede alternativa, como as Bases Aéreas de Recife, 

Fortaleza e Salvador, no caso da região nordeste, ou outra região estrategicamente 

interessante à FAB em termos dissuasórios, a fim de evitar solução de continuidade 

ao Exercício enquanto perdura-se essa condição. Ademais, tendo em vista registros 

constatados na pesquisa, recomenda-se, à medida que os recursos orçamentários 

permitam, o aumento da frequência de realização do Exercício Cruzex, reduzindo o 

intervalo de dois para um ano, bem como o incremento do número de dias de 

treinamento, a fim de proporcionar o adestramento a um maior número de 

equipagens, melhor acompanhar as evoluções tecnológicas e doutrinárias e 

consolidar os modos de emprego do poder aéreo atualmente em voga no âmbito 

internacional e praticadas pela FAB. 

Especial atenção merece ser dada à modernização dos equipamentos 

embarcados. Sistemas de guerra eletrônica como RWR e óticos como FLIR, entre 

outros, carecem de constante atualização para acompanhar a evolução tecnológica 

e adequar-se à atualidade para, enfim, dissuadir ameaças e possíveis oponentes. 

Sob esse prisma, a análise apontou necessidades de treinamento adicional para se 

atingir as capacidades desejadas. A operação de equipamento FLIR nas aeronaves 

de asas rotativas que ainda não o equipam e a carência de treinamento prévio para 

realização de missões de emprego BVR são os destaques levantados no estudo, os 

quais são dignos de ênfase para futuros Exercícios Operacionais e/ou Técnicos. 

O estudo elencou diversos pontos positivos advindos do adestramento em 

diversidade de cenários proporcionado pelos Exercícios. As ações de inteligência; as 

funções de escolta em missões CSAR (com e sem NVG); os voos conjugados de 

diferentes modelos de helicópteros em uma mesma missão de Pacote; a formação 

em diversas funções operacionais no perfil de missões da OTAN; as instruções 

teóricas e o acompanhamento doutrinário pelo COMPREP; as atividades de 

Comando e Controle; a participação dos Grupos de Defesa Antiaérea apoiando 

como força oponente e o aprimoramento da fraseologia na língua inglesa são alguns 

exemplos. Nesse viés, dados os inúmeros benefícios agregados na realização dos 
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Exercícios analisados e seus reflexos à dissuasão na América do Sul, propõe-se a 

manutenção das políticas voltadas ao planejamento e execução dos grandes 

eventos destinados ao adestramento, promovendo-os, na medida do possível, em 

maior número e diversidade de propósitos. 
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6 CONCLUSÃO 

 

Em todos os Exercícios apreciados neste trabalho, ficou evidenciada a 

preponderância de suas realizações à projeção do poder dissuasório da Força Aérea 

Brasileira no contexto o qual foram desenvolvidos: a América do Sul. Coaduna-se da 

conclusão de seus Diretores, expressa nos Relatórios Finais estudados, da 

excelente oportunidade de evolução operacional e doutrinária advinda do 

adestramento, fator essencial à estratégia de dissuasão.  

Críticas e sugestões de melhorias às capacidades da FAB desenvolvidas nos 

Exercícios foram identificadas na pesquisa e ensejaram as recomendações 

constantes neste estudo, como aporte acadêmico ao processo decisório relativo às 

políticas voltadas ao emprego do poder aéreo, sobretudo à estratégia de dissuasão 

na região sul-americana. 

As benéficas decorrências do adestramento proporcionado ao poder aéreo e 

observadas nesta análise alinham-se com o planejamento estratégico e o arcabouço 

documental do Comando da Aeronáutica em vigor. Logra atender, entre as diretrizes 

para os macroprocessos finalísticos da Instituição previstas no PEMAER, às 

relacionadas ao Preparo da Força Aérea, destacando a de “Buscar a excelência no 

preparo das equipagens de combate, mantendo-as treinadas e prontas para o 

emprego do Poder Aeroespacial em atendimento às necessidades demandadas pelo 

PBC.” (BRASIL, 2018h, p. 31). Nessa perspectiva, remanesceu comprovada a 

compatibilidade do adestramento praticado com sua classificação, contida na 

Concepção Estratégica Força Aérea 100 (2018g), como um dos Eixos Estratégicos, 

por indicar as escolhas e os caminhos a serem seguidos. Tais escolhas compõem a 

efetivação da estratégia institucional para atingir a almejada Visão de Futuro. 

Os princípios basilares da estratégia de dissuasão preconizados por Kainikara 

(2008) foram reconhecidos tanto nas atividades particulares de adestramento 

realizadas em cada Exercício como na ocorrência em si do evento, seja pela 

localização geográfica estratégica quanto pela projeção da capacidades aos atores e 

a potenciais opositores e ameaças regionais. O princípio da aplicabilidade, não 

citado especificamente na análise das ações treinadas, vem ao encontro dessa 

visão ampla da contribuição dos grandes Exercícios ao poder dissuasório. Kainikara 

lembra que a identificação clara das ameaças vem se tornando uma dificuldade 

crescente. “Deter quem?” é a pergunta recorrente de um estado e suas forças de 
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defesa. Nessas circunstâncias, a dissuasão torna-se aplicável, pois não é possível 

entender claramente como e quanto pior as ameaças  podem se tornar sem ações 

dissuasivas. “A onipresença do poder aéreo, ao prover opções confiáveis para 

realizar ações que sustentem uma estratégia de dissuasão, coloca-o na vanguarda 

das capacidades militares duradouras que garantem a segurança nacional.” 

(KAINIKARA, 2008, p. 14, tradução nossa). 

Dessa forma, a Força Aérea Brasileira, através da execução de seus 

Exercícios Operacionais, deposita um valioso contributo ao poder dissuasório na 

região onde exerce protagonismo. A atuação da FAB, assim como das Forças 

coirmãs, projeta eficazmente o poder de dissuasão capaz de inibir qualquer intenção 

de potenciais oponentes, atingindo o resultado intangível, porém relevante, de se 

gerar a circunstância em que o medo da repressão adversária impede a evolução de 

um possível conflito. 

Como mencionado em seu discurso alusivo ao Dia do Aviador, em outubro de 

2019, o Comandante da Aeronáutica sintetiza e reforça a importância do tema ao 

dizer que “somos chamados a pensar estrategicamente, dado o avanço do poder 

dissuasório entre as nações, na busca pelo domínio também do ambiente 

aeroespacial”. (BRASIL, 2019a). 

Assim, mediante operações conjuntas, coordenadas e/ou interagenciais, com 

tripulações adestradas em Exercícios de alto nível, a Força Aérea Brasileira cumpre, 

na íntegra, sua missão-síntese de “Manter a soberania do espaço aéreo e integrar o 

território nacional, com vistas à defesa da pátria.” (BRASIL, 2018g, p. 20). 
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