
ESCOLA DE GUERRA NAVAL

CC (FN) ROGERDSON FABIANO DA COSTA PEREIRA DA SILVA

A CENTRALIZAÇÃO DO CONTROLE DOS MEIOS AÉREOS ESTADUNIDENSES À 

LUZ DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES DE ELIYAHU GOLDRATT:

O atual debate sob a ótica do método Evaporating Clouds.

Rio de Janeiro

2014



CC(FN) ROGERDSON FABIANO DA COSTA PEREIRA DA SILVA

A CENTRALIZAÇÃO DO CONTROLE DOS MEIOS AÉREOS ESTADUNIDENSES À 

LUZ DA TEORIA DAS RESTRIÇÕES DE ELIYAHU GOLDRATT:

O atual debate sob a ótica do método Evaporating Clouds.

Rio de Janeiro

Escola de Guerra Naval

2014

Monografia apresentada à Escola de Guerra Naval, 
como requisito parcial para a conclusão do Curso de 
Estado-Maior para Oficiais Superiores.

Orientador: CF(FN) Helcio Blacker Espozel Júnior



AGRADECIMENTOS

Cabe-me, ao final da empreitada, prestar meus agradecimentos:

Agradeço  ao  meu  orientador,  CF  (FN)  Espozel,  pela  postura  enérgica  nos 

momentos necessários, e pela dedicação e disponibilidade diuturnas;

Ao CF Nagashima, por ter descortinado outros horizontes;

Ao  amigo  CC  Alexandre,  por  demonstrar  mais  uma  vez  que  sua  amizade  e 

lealdade estarão sempre presentes;

Aos companheiros de turma, cuja confiança me impulsionou;

À  minha  mãe,  que  superestima  minhas  habilidades…mas  que  sempre  esteve 

presente;

À minha esposa, Renata, pela compreensão, amizade, amor e carinho. Pessoa que 

escolhi, e com o qual tenho o privilégio de trilhar minha caminhada até o fim dos desígnios de 

Deus;

Ao  meu  filho,  Alan.  Mais  significante  obra  de  minha  existência,  me  fez 

compreender o que é o amor incondicional, personificando a mais pura razão de viver. 



RESUMO

A perene discussão sobre a centralização do controle dos meios aéreos ganhou fôlego no seio 
das Forças Armadas Estadunidenses com a campanha aérea da Guerra do Golfo (1990-1991). 
O dilema converteu-se em uma questão complexa no âmbito das operações conjuntas e seu 
estudo se faz relevante para todos os países cujas doutrinas apresentam paralelismo com a 
estadunidense.  Nesse  contexto,  o  propósito  deste  trabalho  é  evidenciar  os  pontos  mais 
relevantes do problema, consubstanciando-os numa conclusão que possa servir de subsídio 
para  a  Marinha  do  Brasil  inteirar-se  sobre  o  tema.  Para  isso,  realizou-se  uma  pesquisa 
descritiva focada na bibliografia e documentação sobre o assunto, e inserida numa moldura 
temporal compreendida entre a Guerra do Golfo e os dias atuais. Como apoio à pesquisa, 
lançou-se mão da Teoria das Restrições do Físico Israelense Eliyahu Goldratt, que explora o 
papel das limitações e restrições em problemas complexos. Através de uma das ferramentas 
da  Teoria,  o  método  Evaporating  Clouds, estudou-se os  posicionamentos  da  Força  Aérea 
Estadunidense (USAF) e do Corpo de Fuzileiros Navais Estadunidense (USMC), objetivando 
extrair  os alicerces que estruturam a questão.  Finda a interação entre a Teoria e os fatos, 
concluiu-se que os modelos de centralização do controle dos meios aéreos são circunstanciais 
e  dependem  de  uma  série  de  fatores  exógenos,  devendo  sua  escolha  ser  ditada  pela 
modelagem do conflito.

Palavras-chave: Centralização; Controle; Meios aéreos; Estadunidense; Teoria das restrições; 
Evaporating Clouds; Goldratt.



ABSTRACT

The military of the United States has had a long running debate in regards to the centralization 
and control of air assets. This debate gained momentum after the Gulf War in 1991 and has 
become a complex issue that is relevant for all countries whose Joint Operations doctrines 
have similarities to those of the U.S.   Within this framework,  a detailed analysis has been 
made of this issue in order to identify the most relevant points and be able to present it to the 
Brazilian Navy.  To reach this objective,  the Theory of Constraints by the Israeli physicist, 
Eliyahu Goldratt was used. This theory analyzes the influence of limitation and constraints 
over complex problems. Through one of the Theory's tools, the Evaporating Clouds method, 
were explored the opposed positions between the U.S. Air Force (USAF) and the Marines 
(USMC), revealing the question key points. Once the interaction between theory and facts 
was completed, it was possible to determine that centralized control of air assets models are 
circumstantial and depend on a number of exogenous factors, indicating that choice should be 
dictated by conflict modeling.

Keywords:  Centralization;  Control;  Air  assets;  USA;  Theory  of  Constraints;  Evaporating 
Clouds; Goldratt
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1 INTRODUÇÃO

A discussão envolvendo o controle dos meios aéreos nas operações militares é tão 

antiga quanto o uso das aeronaves nos conflitos armados. Nos Estados Unidos da América 

(EUA),  desde  o  período  entreguerras  (1919-1939),  existe  uma  oposição  entre  os  que 

defendem um poder aéreo1 autônomo e finalístico, e os que vislumbravam o vetor aéreo como 

importante plataforma potencializadora das funcionalidades das guerras terrestres e navais.

Esses  diferentes  posicionamentos  colocaram-se  em polos  ainda  mais  afastados 

com a  consolidação das  operações  conjuntas  no âmbito  das  forças  estadunidenses.  Nesse 

contexto,  a  Força  Aérea  Estadunidense  (USAF)  posiciona-se  por  uma  centralização  do 

controle  dos  meios  aéreos  em um comando uno e  indivisível,  junto  ao  nível  estratégico, 

enquanto  o  Corpo de  Fuzileiros  Navais  Estadunidense2 (USMC) advoga o  fracionamento 

desse controle até o nível tático.

Na Guerra  do  Golfo  (1990-1991),  o  modelo  USAF foi  posto  em prática,  e  o 

emprego das aeronaves da coalizão foi regido por um único comando, constrito entre os níveis 

operacional  e  estratégico3.  Porém, ainda que muitos considerassem a campanha aérea um 

sucesso, apontou-se várias descontinuidades e deficiências no modelo adotado pela USAF, o 

que reforçou o sempiterno debate e consolidou o problema como um tema não pacificado no 

âmbito das Forças estadunidenses.

Assim, o propósito deste trabalho é desvelar os pontos relevantes do problema, e 

consubstanciá-los numa conclusão, usando para isso uma  moldura temporal cingida entre a 

Guerra do Golfo (1990-1991) e os dias atuais. 

Dado o  paralelismo entre as doutrinas do Corpo de Fuzileiros Navais do Brasil 

1 Expressão do poder militar representada pelos meios aéreos de uma ou mais forças (EUA, 2014).
2 Apesar de o Exército Estadunidense corroborar a posição do USMC, para efeitos deste trabalho, não serão 

levadas em conta as considerações daquela Força.
3 A literatura faz referência a uma centralização no nível estratégico, ainda que esse comando se encontrasse  

no nível operacional. Isso deve-se à permeabilidade das estruturas de comando e controle nos níveis citados.
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(CFN) e do USMC, bem como da Força Aérea Brasileira (FAB) e da USAF, o estudo torna-se 

relevante por permitir à Marinha do Brasil (MB) compreender a questão, e antever possíveis 

pontos de cotejamento da problemática estadunidense na doutrina de uso conjunto dos meios 

aéreos que ora se consolida no Brasil. 

Para ascender ao objetivo, optou-se por realizar uma pesquisa descritiva, apoiada 

em recursos bibliográficos e documentais, capazes de corroborar com os argumentos e dar 

robustez às conclusões. A estratégia traçada para conduzir o estudo nos moldes do trabalho 

científico  foi  a  adoção  de  uma  teoria  que  permitisse  explorar  o  tema  através  de  uma 

metodologia de etapas logicamente encadeadas,  optando-se pela  Teoria  das Restrições,  ou 

Theory of Constraints (TOC), do físico israelense Eliyahu Goldratt (1948-2011).

O  programa  idealizado  acima  será  desenvolvido  em cinco  capítulos,  sendo  o 

primeiro materializado por esta breve introdução.

Seguindo-se,  o  capítulo  dois  apresentará  a  teoria  que  servirá  de  esteio  para  a 

pesquisa,  a  TOC. Será  feito  um breve  relato  sobre  a  construção teórica  de  Goldratt,  sua 

evolução e sua utilidade na análise de questões que envolvem posicionamentos discordantes. 

Também será  apresentado o  método  Evaporating  Clouds4 como ferramenta  da  TOC para 

delineamento dos pontos importantes do problema analisado.

Norteados pela Teoria, os dois capítulos seguintes comporão um aprofundamento 

gradual no tema. O capítulo três explicitará o problema e os posicionamentos da USAF e do 

USMC,  para  que,  em  seguida,  no  capítulo  quatro,  seja  aplicado  o  método  Evaporating  

Clouds, com o objetivo precípuo de evidenciar os pontos mais relevantes do problema. 

Por fim, o capítulo cinco será composto pelas conclusões e considerações finais, 

recapitulando o que de mais importante se extraiu da pesquisa e corporificando o objetivo do 

trabalho. 

Assim, inicia-se o estudo com a apresentação da Construção Teórica de Goldratt.

4 Dadas suas diferentes traduções para a língua portuguesa, optou-se por manter a designação em inglês.



2 A CONSTRUÇÃO TEÓRICA DE GOLDRATT

Como visto na introdução, o debate em torno da centralização do controle dos 

meios aéreos é permeado por múltiplas variáveis e conjunturas. Para analisá-los era preciso 

recorrer a uma lente que os alinhasse de forma lógica, levantando os pontos mais relevantes 

da questão. Decidiu-se então pela escolha da Teoria das restrições, ou Theory of Constraints 

(TOC), por julgar que seus conceitos e pressupostos auxiliariam na investigação dos fatos.

Assim, este capítulo tem o propósito de apresentar e contextualizar a construção 

teórica  adotada,  apresentando  suas  raízes,  suas  aplicações  e  também  suas  ferramentas, 

destacando o método Evaporating Clouds. Ao final do capítulo serão feitas as considerações 

sobre o uso da teoria no escopo do trabalho, traçando um plano para aplicação da TOC nas 

próximas etapas da pesquisa.

2.1 Teoria das Restrições – Theory of constraints (TOC)

O físico israelense Eliyahu Moshe Goldratt (1948-2011) desenvolveu a TOC na 

década  de  1970  basicamente  como  um  paradigma  de  gestão,  que  considerava  qualquer 

sistema complexo como sendo limitado em alcançar seus objetivos por um número muito 

pequeno  de  restrições.  O  objetivo  era  aprofundar-se  nos  estudos  dos  problemas  que 

restringem as organizações complexas, partindo-se do pressuposto de que antes de solucioná-

los era preciso mapeá-los com clareza (DETTMER, 1997).

A Teoria só começou a ser difundida na década de 1980 quando Goldratt  deu 

início à publicação de uma série de trabalhos sobre o assunto.  Inicialmente,  o foco era a 

resolução  de  problemas  na  área  de  gestão  empresarial  e  negócios,  mas,  devido  À  sua 

funcionalidade, os processos de raciocínio lógico da TOC aparecem atualmente em diversas 
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áreas do conhecimento humano (DETTMER, 1997).

Com isso pode-se fazer uma importante inferência sobre a TOC. Em que pese sua 

estrutura  estar  voltada  para  a  resolução  de  problemas,  uma de  suas  relações  secundárias 

dispõe que, antes de se buscar uma resposta, é preciso lançar luz sobre a questão e explicitar  

seus  pontos  relevantes,  que  é  justamente  o  que  se  busca  com  esta  pesquisa.  Dentro  da 

construção teórica de Goldratt, isso pode ser alcançado pelo uso de uma das ferramentas que 

encerram os processos de raciocínio lógico da Teoria.

Goldratt (1992) apontava que o primeiro passo para que se pudesse lançar mão 

das ferramentas da TOC era identificar, dentro de uma lista pré estabelecida, qual o tipo de 

problema seria  submetido  à  apreciação.  Dentre  os  apresentados  um merece  destaque  por 

guardar semelhança com a situação nuclear desse estudo: o “Dilema de Escolha”.

O “Dilema de Escolha” envolve um conflito entre duas visões antagônicas sobre 

como alcançar o mesmo objetivo e ocorre por não haver uma maneira aparente de resolver o 

problema, não estando claro para nenhuma das partes que uma solução possa existir, havendo 

uma tendência por parte dos contendores em focar nos diferentes pontos de vista em vez de 

focar nos pontos convergentes, tornando o conflito personalístico. Essa tendência é baseada 

numa falsa suposição de que a linguagem empregada para discutir o conflito é uníssona, ou 

seja, que as visões de mundo de ambos são iguais (GOLDRATT, 1992).

Quando se analisa cuidadosamente as características de um “Dilema de escolha”, 

percebe-se um paralelismo muito grande entre esse tipo de problema e a questão que envolve 

a  centralização  do  controle  dos  meios  aéreos  estadunidenses.  Como  será  observado  no 

próximo capítulo, o dilema em questão caracteriza-se por posicionamentos discordantes, e por 

uma defesa intensa de ambos os lados, USAF e USMC, de seus pontos de vista.

Uma vez identificado o problema como “Dilema de Escolha”, a Teoria impõe que 
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seja selecionado o método que permitirá explorá-lo (DETTMER, 1997). Os métodos5 da TOC 

são ferramentas desenvolvidas por Goldratt para analisar, esclarecer e resolver as questões 

que são apresentadas dentro das dinâmicas das organizações complexas. Dentre os métodos 

da Teoria optou-se por aquele que extraísse do problema as informações mais condizentes 

com os objetivos deste trabalho, assim, o selecionado foi o método Evaporating Clouds,  ou 

evaporação de nuvens6, que será apresentado na sequência.

2.2 O Método Evaporating Clouds

O método  Evaporating  Clouds  nada mais  é  do que um processo ordenado de 

análise de problemas complexos do tipo “Dilema de Escolha”, que parte do princípio de que 

as visões antagônicas não permitem a análise clara do problema, como se fora uma nuvem 

que  impede  de  lançar  luz  à  questão.  O  objetivo  da  ferramenta  é  dissipar  esta  “nuvem”, 

expondo os pontos mais relevantes do problema (GOLDRATT, 1994).

De acordo com Dettmer (1997), para aplicação do método é preciso extrair cinco 

elementos principais da problemática a ser estudada: 

a) O objetivo comum;

b) Os dois posicionamentos discordantes sobre como desempenhar determinada 

função dentro do sistema para atingir o objetivo comum;

c) As duas exigências básicas, uma de cada parte. 

Antes  de  analisar  o  que  é  cada  um desses  elementos  sob  a  ótica  do  método 

Evaporating Clouds, é necessário fazer um rápido apontamento sobre o conceito de sistema 

no contexto da TOC. O sistema é o conglomerado de capacidades e atividades integradas que 

são  desempenhadas  visando  um  fim  comum  (DETTMER,  1997).  Compreendendo  esse 

5 Os métodos da TOC são: Current Reality Tree, Evaporating Cloud, Future Reality Tree, Prerequisite Tree e 
Transition Tree (DETTMER, 1997).

6 Ao longo do trabalho optou-se por manter o nome original na língua inglesa.
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conceito pode-se passar às definições dos elementos necessários para a aplicação do método.

O objetivo  comum é algo  que  as  duas  partes  visam alcançar.  Quando não há 

consenso sobre como determinada função dentro do sistema deva ser realizada para atingir 

aquele  objetivo  comum,  nascem os  dois  posicionamentos  discordantes.  Por  fim,  as  duas 

exigências básicas são as motivações por trás dos posicionamentos discordantes, ou seja, são 

as razões pelos quais as partes acreditam que para alcançar o objetivo comum elas devam 

adotar uma ou outra postura (DETTMER, 1997).

Uma vez extraídos os cinco elementos acima, o segundo passo dentro do método 

Evaporating Clouds é montar o Diagrama de Resolução de Conflitos, ou Conflict Resolution 

Diagram (CRD), que nada mais é do que uma forma ordenada de apresentar o problema 

(DETTMER, 1997). O CRD é a primeira contribuição que se obtém quando se usa o método, 

pois apresenta o dilema de forma esquemática.

Porém,  para  Goldratt  (1994)  os  alicerces  que  sustentam  o  problema  e  que 

impedem sua  solução  não  estão  apresentados  no  CRD,  para  ele  o  diagrama  esclarece  o 

problema mas não aponta as razões  pelas  quais ele  ocorre.  Essas razões que alicerçam o 

debate são extraídas do terceiro passo do método, onde é feito o estudo das exigências básicas 

de cada uma das duas partes envolvidas. É nas exigências básicas que as partes se apoiam 

para defender seus argumentos, e somente através de uma série de interações analíticas entre 

elas é que se poderá apresentar os pontos mais relevantes de um problema do tipo “Dilema de 

Escolha”. 

Por tudo que foi apresentado nesse capítulo, decidiu-se traçar uma estratégia para 

o uso da TOC em duas etapas. 

A primeira será realizada no próximo capítulo e consistirá basicamente de um 

estudo sobre a bibliografia e documentos concernentes ao problema entre a USAF e o USMC 

em torno da centralização do controle dos meios aéreos. Apesar de não usar os conceitos e 
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pressupostos da TOC, ela contribui ao apontar que informações devem ser buscadas. Assim, o 

que se pretende no capítulo é cingir a pesquisa dentro de dois limites, a moldura temporal 

anteposta na introdução e a busca dos elementos necessários para a aplicação do método.

O segundo uso, que consiste na aplicação da Teoria propriamente dita, dar-se-á no 

capítulo 4, com a aplicação do método Evaporating Clouds, onde as informações obtidas no 

capítulo 3 serão ordenadas no CRD, e em seguida realizadas as interações entre as exigências 

básicas, objetivando explicar como essas variáveis se relacionam e obter o delineamento final 

do problema, conforme o preconizado por Goldratt.

Dessa maneira, será dado prosseguimento ao trabalho com o estudo da evolução 

do problema até os dias atuais, e dos posicionamentos do USMC e da USAF em relação à 

centralização do controle dos meios aéreos.



3  A  COMPLEXÃO  ATUAL  DA  QUESTÃO  SOBRE  A CENTRALIZAÇÃO  DO 

CONTROLE DOS MEIOS AÉREOS ESTADUNIDENSES.

Este capítulo tem o propósito  de esmiuçar  a questão envolvendo os diferentes 

posicionamentos,  da  USAF  e  do  USMC,  sobre  a  formalização  de  uma  sistemática  para 

centralização do controle dos meios aéreos nas operações que essas duas forças realizam em 

conjunto.

Para isso é preciso remontar às raízes históricas do problema, compreendendo 

como surgiu, sua evolução e como se apresenta dentro da moldura temporal prevista para sua 

explicitação. 

De posse dessa configuração, será estudado, primeiramente, o posicionamento da 

USAF sobre a questão. Isso dar-se-á sob duas dimensões de abordagem. Uma relacionada ao 

nível de condução da guerra7 adequado para a centralizar o controle da aviação, e a segunda 

com  respeito  ao  sistema  ou  processo  de  Comando  e  Controle  (C2)  compatível  para  a 

realização desse controle. Em seguida será estudada a posição do USMC sob o prisma da 

Guerra de Manobra, focando nos conceitos que balizam as operações dos Marines e no uso da 

aviação como arma de apoio à Guerra de manobra.

3.1 A evolução histórica do tema

Para  compreender  os  problemas  advindos  da  discordância  entre  a  USAF e  o 

USMC, apontar continuidades e identificar transformações na centralização do controle do 

7 Para este trabalho serão usadas as seguintes definições contidas no Manual JP 3-0 Joint Operations: Nível 
estratégico traduz os objetivos políticos em ações militares a empreender. Define o Teatros de Operações  
(TO), os objetivos estratégicos e a estratégia geral  para a consecução desses.  O nível operacional cuida 
especificamente da campanha, que pode ser entendida como uma série de operações/ações militares inter-
relacionadas para alcançar um objetivo estratégico. O nível tático trata do emprego dos meios em combate, é 
aqui que acontecem os engajamentos. Embora apresentados separadamente, os níveis são inter-relacionados 
e sem fronteiras definidas  (EUA, 2011).
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espaço aéreo ao longo do tempo, deve-se remontar às raízes históricas da questão.

O primeiro uso sistemático da aviação como arma de guerra foi durante a Grande 

Guerra (1914-1919). Os acontecimentos daquele conflito correlatos ao emprego de aeronaves 

ensejaram muitas reflexões e, a partir desse ponto, diversos teóricos do poder aéreo surgiram, 

trazendo novas discussões, e contestando antigos paradigmas (KENNETT, 1991).

Nesse ambiente surgem os pensamentos do italiano Giulio Douhet (1869-1930), 

do  Britânico  Hugh  Trenchard  (1873-1956)  e  do  estadunidense  William  “Billy”  Mitchell 

(1879-1936), para quem a condução da guerra no ar teria que ser coordenada de maneira 

independente. Para ele a escolha sobre a melhor forma de usar os meios aéreos deveria estar a 

cargo de uma força aérea independente comandada por aviadores, pois eram os únicos que 

saberiam lançar mão desse poder revolucionário de forma adequada (CHUN, 2001). 

Conclui-se que nos períodos anterior e concomitante à Segunda Guerra Mundial 

(1939-1945) fomentava-se a ideia de segmentação entre o poder aéreo e os poderes terrestres 

e marítimos. Durante o conflito aumentava o desejo dos aviadores de traçar seus próprios 

rumos.  Toda essa  construção  começou  a  suscitar  o  debate  sobre  quem deveria  exercer  o 

controle  do  espaço aéreo  durante  as  operações  militares,  e  um evento  no  início  de 1943 

potencializaria o dilema.

Nos anos de 1942-1943 os aliados empreenderam uma operação de invasão do 

Norte da África (Marrocos e Argélia). Durante a operação decidiu-se pelo fracionamento do 

controle das aeronaves que apoiavam as tropas terrestres, causando um cenário de confusas 

relações  de  comando  e  de  mau  uso  do  poder  aéreo,  obrigando  a  um  combate  sem 

superioridade  aérea8,  que  culminou  com  um  quase  desastre  para  as  Forças  Aliadas  em 

fevereiro de 1943 na “Batalha do Passo Kasserine” (RIFE, 1999).

Pouco depois  as  críticas  aos  ocorridos  em Kasserine somaram-se às  ideias  de 

8 Domínio temporário sobre determinada porção do espaço aéreo, negando seu uso ao inimigo, e permitindo a 
condução de operações na área subjacente àquele espaço (EUA, 2014).
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Douhet,  ainda  mais  vivas  em  1945  com  os  bombardeios  nucleares  sobre  Hiroshima  e 

Nagasaki.  Foi o ponto de partida para uma caminhada em direção a autonomia do Poder 

Aéreo,  que  nos  EUA iria  se  materializar  em dois  eventos:  a  criação do Comando Aéreo 

Estratégico,  ou  Strategic  Air  Command (SAC),  em  1946,  e  a  criação  da  Força  Aérea 

Estadunidense, a USAF, em 1947 (BORGIASZ, 1996). 

Os resultados táticos obtidos pelo uso do binômio aeronave e tropa terrestre nas 

campanhas da Segunda Guerra Mundial (PARET, 1986) foram ignorados e os dois marcos 

acima consolidaram de vez o princípio de controle dos meios aéreos centralizados num único 

comando, uno e indivisível, a cargo de aviadores. O problema é que durante os conflitos que 

sucederam a criação desse conceito as coisas não se mostraram tão simples. 

Durante as Guerras da Coreia (1950-1953) e do Vietnã (1955-1975) variantes do 

modelo de controle aéreo centralizado foram utilizadas, mas nada que viesse a pacificar a 

discussão.  Esses  conflitos  demonstraram  os  bombardeios  estratégicos  apresentavam  suas 

limitações, além de consolidar a crença de que o Corpo de Fuzileiros Navais Estadunidense, o 

USMC, deveria ditar as regras do seu apoio aéreo (CREVELD, 1994; CRANE, 2000).

Nas décadas de 70 e 80, a USAF deu corpo aos argumentos que sustentavam sua 

doutrina  de  controle  centralizado.  Criaram  um  sistema  de  comando  e  controle  para  as 

operações  aéreas  aos  seus  moldes e  difundiram  suas  ideias  no  contexto  das  operações 

conjuntas (KOMETER, 2007). Já havia aqui um posicionamento antagônico do USMC, bem 

como  do  Exército  estadunidense.  Toda  discussão  sobre  essa  construção  teórica  teria  sua 

oportunidade de ser colocada à prova na Guerra do Golfo (1990-1991). 

Neste conflito, tudo que a USAF idealizava em termos de controle centralizado foi 

concretizado. Na  história  das  operações  conjuntas  aliadas  foi  a  primeira  vez  em  que  o 

“Comando e Controle” dos meios aéreos viram-se concentrados em uma só pessoa. As outras 

Forças  estadunidenses  concordaram  em  princípio  com  este  arranjo,  mas  ao  longo  da 
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Campanha algumas arestas mostraram-se não estarem aparadas (LAMBETH, 2000)

Outro marco na Guerra do Golfo foi o fato de ser esta guerra a primeira vez em 

que o USMC colocaram sua aviação sob um Comando único capitaneado por membros da 

USAF (MURRAY, 1995).

Porém, após o conflito, muitos questionamentos surgiram em relação à sistemática 

de  controle  dos  meios  aéreos  adotada  pela  coalizão.  Tanto  o  USMC quanto  o  US Army 

contestaram a centralização das decisões sobre o uso das aeronaves em um único comando da 

USAF (LAMBETH, 2000). Parecia que as proposições de Douhet não haviam antecipado as 

complicações no controle do Poder Aéreo em Operações Conjuntas.

A partir de então a discussão tornou-se cada vez mais viva. De um lado a USAF 

com seu viés centralizador e de outro o USMC defendendo uma descentralização racional que 

atenda suas particularidades doutrinárias (LAMBETH, 2000). 

Apesar  da discórdia  ambas as  Forças  concordavam que o uso do poder  aéreo 

deveria estar sob a égide de uma única autoridade capaz de empregá-lo com eficiência e com 

máxima  aderência  à  missão,  pois  fragmentá-lo  traria  solução  de  continuidade  ao 

encadeamento das ações empreendidas.

Isso fica claro durante a Batalha do Vale Shahikot (2002) durante a Guerra do 

Afeganistão (2001-  ).  Nessa Batalha,  tanto a USAF quanto o USMC concordaram que a 

quantidade de agências para condução do apoio de fogo aéreo era muito elevada e de caráter 

difuso, trazendo o perigo de fratricídio e falta de coordenação do esforço aéreo. Ambas as 

Forças concordavam que houvessem sido os pedidos de apoio de fogo aéreo coordenados por 

uma única agência, os resultados teriam sido melhores (PAPPALARDO, 2005). 

Mas é necessário precisar um pouco mais o problema. Deve-se ter cuidado para 

discernir que uma estrutura de C2 não fragmentada não é o mesmo que centralizar o uso dos 

meios aéreos em um só comando para todos partícipes da Operação.  Embora as duas partes 
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visualizassem a  centralização  do  controle  como uma  acertada  escolha  de  ancoragem das 

relações  de  comando dentro  da  guerra  aérea  em apoio  a  guerra  terrestre,  as  duas  Forças 

enxergam esta centralização em níveis bem diferentes.

A USAF posiciona essas relações no nível Estratégico, ao passo que o USMC as 

situa no nível Tático, e é justamente este afastamento que baliza o problema atual. É dizer, a 

USAF compreende que,  nas operações Conjuntas, o controle dos meios aéreos deve estar 

centralizado no mais alto nível de condução das ações militares, o nível estratégico, sob a 

égide de um oficial da própria USAF. O USMC, por sua vez, entende que a centralização 

desses meios deve estar no nível tático (MEILINGER, 1996; LIND, 2000).

O debate em relação aos posicionamentos acima aumentou a partir de 1991 com 

as discussões sobre os eventos ocorridos na Guerra do Golfo, assim, a moldura temporal para 

o estudo da questão estará compreendida entre o início daquele conflito até os dias de hoje.

De posse da evolução do debate no tempo e da moldura temporal a ser empregada, 

pode-se dar prosseguimento à análise dos pontos de vista da USAF e do USMC, de modo a 

obter um desenho mais acurado do que vai ser analisado no próximo capítulo.

3.2 O posicionamento da Força Aérea Estadunidense (USAF)

Ao analisar o posicionamento da USAF, no que tange à centralização do controle 

dos meios aéreos, é preciso buscar os motivos que arrimam sua opção pelo nível estratégico 

como ponto focal de condução dos meios aéreos nas operações conjuntas.

A USAF, por crer que o poder aéreo é um fim em si  mesmo, acredita que as 

missões desempenhadas pelas aeronaves num conflito armado revestem-se, em sua grande 

maioria, de um caráter estratégico.  Corrobora com essa linha de pensamento o  ex chefe da 

Divisão de Doutrina Aérea do Pentágono, o Coronel da USAF Phillip S. Meilinger (1946-  ). 
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Em 1996, Meilinger divulgou um trabalho que versava sobre os dez princípios do 

poder aéreo, o que para ele seriam os equivalentes aos princípios de guerra da USAF. Suas 

ideias tiveram grande impacto e alçaram-no ao status de importante teórico do poder aéreo. 

Meilinger (1996) advogava que a USAF era a força capaz de comprimir a linha entre o nível 

estratégico e o tático. Sua visão sobre o papel das outras forças era a seguinte:

“Exércitos tornaram-se instrumentos táticos [...]. Em certa medida, as 
marinhas também estão condenadas a lutar no nível tático da guerra. 
[...]  Certamente,  um bloqueio pode privar  um beligerante dos itens 
necessários para sustentar o esforço de guerra [...], mas raramente um 
bloqueio  deixou  algum  país  de  joelhos.  Em  última  instância, 
operações anfíbias são geralmente apenas um prelúdio para operações 
terrestres sustentadas, mas esta ação apenas nos leva de volta ao ciclo 
de exército contra exército” (Tradução nossa).9

Este  posicionamento  é  controverso  e  gerou muitos  contrapontos  por  parte  das 

outras forças estadunidenses, mas o fato é que a centralização do controle dos meios aéreos 

sob aqueles moldes já havia há muito se tornado realidade, e pôde ser verificada durante a 

Guerra do Golfo (1990-1991). 

Durante o conflito, como foi mencionado na seção 3.1, a USAF desenvolveu toda 

a campanha com um controle aéreo centralizado, e que materializava um forte enlace entre os 

níveis operacional e estratégico. Essa estrutura unificada encerrava em si o controle de todas 

as  ações  que  envolviam aeronaves,  exceção  feita  às  aeronaves  em  apoio  aos  navios  da 

coalizão, que permaneceram sob controle da Força Naval Componente (LAMBETH, 2000).

Outro fator  que coaduna com a ideia  da aeronave como arma estratégica,  é  a 

importância do bombardeio estratégico. No Anexo (A) fica exemplificado o acometimento da 

Coalizão, durante a Campanha Aérea levada a cabo na Guerra do Golfo, com o uso desse tipo 

de missão. 

Isso  indica  que  o  bombardeio  estratégico,  subterfúgio  clássico  da  Guerra  de 

9 No original: Armies became tactical implements [...] To some extent, navies are also condemned to fight at 
the tactical level of war […] Certainly, a blockade can deprive a belligerent of items needed to sustain the  
war effort […] but only rarely has a blockade brought a country to its knees. In the last instance, amphibious  
operations are generally only a prelude to sustained land operations, but this action merely take us back to 
the cycle of army versus army (MEILINGER, 1996, p. 3-4)
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Atrito10, ainda possui local de destaque na mente dos defensores do poder aéreo como arma 

estratégica, e a evolução histórica da questão apresentada anteriormente também mostrou isso.

Mas não só o bombardeio estratégico reforça o posicionamento da USAF. Para 

Meilinger (1996), ainda existe outro fator que fortalece a ideia de centralização do controle 

dos meios aéreos nas mãos dos membros da USAF, as campanhas de superioridade aérea. Elas 

devem ser prioridade sobre qualquer campanha terrestre, e para facilitar essa priorização, o 

controle deve ser exercido por uma única autoridade com uma visão macro da campanha 

aérea.

O fato da USAF preconizar que o controle único, aventado acima, seja exercido 

por pilotos da Força Aérea (EUA, 2000) nasce da lógica de que o treinamento e conhecimento 

dos  pilotos  que  realizam e  planejam as  operações  aéreas  é  muito  específico,  e  somente 

homens  do  ar  possuem  uma  visão  técnica  compatível  com  a  complexidade  que  essas 

interações envolvem.

Assim,  após  algumas  análises  iniciais  é  possível  elucidar  um  pouco  mais  o 

argumento da USAF para centralizar  o controle  dos  meios  aéreos  no nível  estratégico.  A 

lógica usada é a seguinte: A aviação é uma arma eminentemente estratégica, capaz de alcançar 

propósitos estratégicos pela Guerra de Atrito. Sendo assim, não poderia estar sob as ordens 

diretas  de  forças  cujas  contribuições  para  a  campanha  se  dariam  nos  níveis  tático  e 

operacional. 

Além disso, ainda que o poder aéreo possa trabalhar em prol das campanhas de 

outras forças num cenário de operações conjuntas, reger e coordenar o uso das aeronaves no 

teatro de operações deveria ficar a cargo da USAF.

Após emanadas as conclusões iniciais, já se pode compreender as razões por trás 

10 Na  Guerra  de  Atrito  busca-se  a  vitória  através  da  destruição  do  inimigo,  envolvendo-o  na  Batalha  e 
destruindo-o. Na Guerra de Atrito a vitória está na aniquilação física do inimigo, ou seja, material e pessoal.  
Aqui os elementos intangíveis como moral, iniciativa e outros fatores psicológicos, são apenas instrumentos 
potencializadores das batalhas (LIND, 1985). O contraponto da Guerra de Atrito é a Guerra de Manobra, que 
será vista mais à frente na subseção 3.3.1.
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da escolha da USAF. Resta então analisar como o modelo de controle centralizado no nível 

estratégico se processa. Assim, faz-se presente a necessidade de estudo do processo de C2 que 

apoia o posicionamento da USAF, visto que o modus operandi desse processo é um dos temas 

mais controversos do debate. 

A USAF desenvolveu, com base no seu entendimento do uso do poder aéreo nas 

operações conjuntas, um processo de C2 chamado de Air Task Order (ATO)11. Esse processo, 

que está detalhado nos Anexos (B) e (C), consiste basicamente num ciclo 72 horas, composto 

por seis etapas: Recebimento de pedidos de missão e coordenação; planejamento dos alvos a 

serem atacados;  seleção do armamento,  de  acordo com os  danos esperados;  produção da 

ATO; Execução; e avaliação dos danos obtidos.

O  processo  foi  concebido  como  esteio  do  controle  dos  meios  aéreos 

Estadunidenses por possuir  três atributos fundamentais,  sob a ótica da USAF: primeiro,  a 

capacidade de fornecer uma visão ampla sobre o emprego dos meios aéreos, compatível com 

o nível estratégico; segundo, a possibilidade de priorizar os meios aéreos, alocando escassos 

recursos às missões julgadas mais importantes e, por fim, uma moldura temporal compatível 

com as demandas do planejamento para o emprego das aeronaves (KOMETER, 2007).

Mas, como será debatido mais à frente, a duração desse processo é um dos pontos 

mais  controversos  na  discussão  sobre  a  adoção do modelo  USAF de  controle  dos  meios 

aéreos.

Então qual seria a justificativa da USAF para adoção de um sistema com duração 

tão longa? Um dos motivos pode advir da lógica de que uma arma estratégica ataca alvos 

estratégicos, e alvos estratégicos necessitam do battle damage assessment (BDA)12, ou seja, a 

avaliação dos danos de batalha. Isso porque as decisões sobre o emprego dos meios aéreos no 

11 Poderia  ser  traduzido  como ordem de  tarefa  aérea,  mas  esse  termo  ainda  é  tratado  no  Brasil  por  sua 
nomenclatura em inglês.

12 Emprego de  reconhecimento  aéreo,  aerofotogrametria,  imagens  satélite,  uso de  elementos  de  operações 
especiais, e outros, para avaliar os danos produzidos por um ataque aéreo (EUA, 2011)
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nível estratégico têm um ritmo próprio, com necessidade de criticar o sucesso dos ataques 

passados para planejar os próximos passos na campanha aérea (MANDELES, 1996). 

Em princípio, a adoção dessa sistemática tem motivação clara e solidificada, mas, 

como será apresentado a seguir,  a duração do processo ATO traz considerável  relação de 

compromisso em relação aos ditames das operações empreendidas pelo USMC.

Portanto, ao condensar as motivações apreciadas anteriormente, pode-se dizer que 

a USAF acredita que a centralização dos meios aéreos deva estar no nível estratégico pois a 

aviação  deve  ser  encarada  como  arma  estratégica,  com a  necessidade  de  adoção  de  um 

processo  de  comando  e  controle  compatível  com  a  consciência  situacional  do  nível 

estratégico, ou seja, o processo ATO.

Destarte,  apontado o motivo principal  pelo qual  a USAF posiciona-se por  um 

controle dos meios aéreos centralizado no nível estratégico, serão levantados os contrapontos 

defendidos pelo USMC.

3.3 A visão do Corpo de Fuzileiros Navais Estadunidense (USMC)

O USMC, por sua própria tradição histórica, enxerga a guerra de uma maneira 

diferente da USAF. Ele considera que muitas das abordagens citadas anteriormente, como por 

exemplo a adotada na Guerra do Golfo (1990-1991), poderia não ter lugar em um ambiente de 

forte oposição aérea (CORAM, 2002).

Soma-se a isso o fato de que as guerras modernas tomam formas cada vez menos 

convencionais, gerando um Teatro de Operações restrito por regulamentações políticas e com 

necessidades cada vez mais intensas de desdobramentos terrestres (CREVELD, 2005).

Por esses motivos o USMC não abre mão do uso dos meios aéreos de uma forma 

mais condizente com esses cenários, questionando a possibilidade de centralizá-los sob um 
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único comando, por onde todas as autorizações de uso das aeronaves no TO deveriam passar. 

Isto porque ao fazê-lo abriria mão de um importante eixo estruturante de sua doutrina:  a 

Guerra de Manobra (EUA, 1997).

Sem compreendê-la não se pode revelar o motivo pelo qual o USMC acredita que 

a centralização do controle dos meios aéreos deva estar no nível tático. É dos conceitos e 

pressupostos da Guerra de Manobra que emanam as premissas que balizam a visão do USMC 

sobre o uso da aviação, por isso a análise será calcada na Guerra de Manobra, dividindo-a em 

duas  etapas.  Uma conceitual,  e  outra  analítica,  observando a interação entre  os  conceitos 

apresentados e o controle dos meios aéreos sob a ótica da Guerra de Manobra. 

3.3.1 Conceitos da Guerra de Manobra

As concepções da Guerra de Manobra, ainda que alguns digam que são tão antigas 

quanto  a  própria  guerra,  só foram introduzidas  no USMC em 1980,  pelo  Major  Michael 

Duncan Wyly (1939-  ). Wyly, servindo à época na Amphibious Warfare School (AWS), reuniu 

as  ideias  do  Coronel  da  USAF  John  Boyd  (1927-1997)  e  do  estrategista  estadunidense 

William S. Lind (1947-  ), formando uma estrutura sobre o qual os Marines construiriam sua 

nova doutrina (CORAM, 2002).

O manual de doutrina básica do USMC, MCDP-1 Warfighting (EUA, 1997, p.73), 

estabelece que Guerra  de Manobra é  o estilo  de condução da Guerra a  ser  adotado pelo 

USMC, sendo definido como “uma filosofia que busca quebrar a coesão do inimigo através de 

ações focadas, rápidas e inesperadas”. Neste estilo busca-se a vitória por outros meios que não 

a destruição física do inimigo. Diferente da Guerra de Atrito, não se busca o combate direto e 

a destruição ou aniquilação do inimigo (LEONHARD, 2009). 

De posse do conceito de Guerra de Manobra, e ciente da linha de raciocínio para 
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extrair o motivo principal pelo qual o USMC propõe que a centralização dos meios aéreos 

seja feita no nível tático, o primeiro a ser feito é apresentar os cinco conceitos balizadores da 

Teoria de Guerra de Manobra contidos no manual de doutrina básica do USMC, MCDP-1 

“Warfighting”, e que julga-se ter relação com o tema base desse trabalho.

Assim, serão trazidas as definições de Auftragstaktik, Ciclo OODA, Schwerpunkt,  

“Superfícies e Brechas” e Princípio das Armas Combinadas.

Primeiro deve-se checar a definição do termo Auftragstaktik. Originário da escola 

Prussiana, refere-se à atribuição das tarefas pelo efeito desejado. É a técnica de C2 ligada à 

Guerra de Manobra.  A ideia  é explorar  a iniciativa dos subordinados e a flexibilidade na 

execução  da  manobra  devendo  o  comandante  limitar-se  a  expedição  de  ordens  com 

informações estritamente necessárias (LIND, 1985). 

Como será apresentado mais à frente, o conceito acima tem íntima ligação com 

outra construção conceitual da Guerra de Manobra, o Ciclo OODA.

O  Ciclo  OODA,  ou  Ciclo  de  Boyd,  é  um  modelo  de  tomada  de  decisão 

desenvolvido pelo Coronel da USAF John Boyd (1927-1997). Dentro do contexto da Guerra 

de Manobra este modelo aponta a guerra como uma repetição de ciclos compostos por quatro 

etapas: observação, orientação, decisão e ação. Para Boyd, quem consegue cumprir as quatro 

etapas  mais  rapidamente  pode passar  ao  próximo ciclo  com maior  rapidez,  obtendo uma 

posição de vantagem sobre o adversário,  podendo impor sua vontade e alcançar  a vitória 

(LEONHARD, 2009).

Outro conceito balizador da Guerra de Manobra é o de  Schwerpunkt13. Também 

originário da Escola Prussiana, se  traduzido literalmente significa “ponto duro”, mas, para 

William Lind (1985), Schwerpunkt é o ponto para onde todo o esforço deve ser direcionado, 

fazendo com que cada ação militar seja coordenada e focada num único objetivo. Atingindo 

13 Em que pese  o fato de várias doutrinas, inclusive a do Corpo de Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil,  
terem adotado este termo como Centro de Gravidade, não serão feitas considerações sobre as diferentes 
interpretações e as ramificações emanadas de seu estudo.
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esse ponto é possível quebrar a coesão do inimigo, e vencê-lo (LEONHART, 2009).

Os  dois  últimos  conceitos  a  serem expandidos  são  “superfícies  e  brechas”  e 

Princípio das Armas Combinadas. 

As “superfícies e brechas” podem ser entendidas basicamente como pontos fortes 

e fracos do inimigo (LIND, 1985), respectivamente. Sua interação com os outros eixos da 

Guerra de Manobra, no que diz respeito à aviação, será explorada mais adiante. 

A última definição que se faz necessária para prosseguir com a análise seguinte 

diz respeito ao princípio das Armas combinadas.  Esse princípio preconiza que a maneira de 

maximizar o poder de combate na Guerra de Manobra é através da combinação total de todas 

as armas disponíveis (aviação, artilharia, etc), de modo que o inimigo ao tentar opor-se a uma 

arma torne-se vulnerável à outra, gerando assim uma brecha (EUA, 1997). 

Finda a apresentação dos conceitos selecionados,  deve-se submetê-los ao nexo 

analítico, criando o elo entre o uso dos meios aéreos, seu controle e o desenvolvimento das 

ações do USMC sob os auspícios da Guerra de Manobra.

3.3.2 O Controle dos meios aéreos sob a ótica da Guerra de Manobra

Quando se analisa as ideias apresentadas anteriormente com uma perspectiva que 

conjuga o controle dos meios aéreos e a Guerra de Manobra, acaba-se gerando duas relações 

básicas que permitem compreender o posicionamento do USMC em relação à centralização 

do controle dos meios aéreos. 

A primeira relação conjuga a técnica Auftragstaktik e o Ciclo de Boyd em torno de 

uma  ideia  própria  sobre  como  as  estruturas  de  C2  devem  ser  arquitetadas  dentro  do 

desenvolvimento de uma ação terrestre ou anfíbia. Essa relação está intimamente ligada ao 

conceito de tempo, ou ritmo. 
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A sinergia  entre  Ciclo  OODA e  Auftragstaktik,  preconizada  pela  Guerra  de 

Manobra,  permite  rapidez  no  cumprimento  das  quatro  etapas  do  ciclo,  mesmo  em  uma 

situação eminentemente desordenada e  incerta  como a guerra.  O que se busca  é  rapidez, 

iniciativa  e  flexibilidade,  mesmo  em uma  situação  eminentemente  desordenada  e  incerta 

como a guerra. 

Daí surge um dos pilares que sustenta um afastamento entre o estilo de condução 

da  guerra  do  USMC, e  o  modelo  de  controle  dos  meios  aéreos  aventado pela  USAF.  A 

necessidade  de  uma  estrutura  de  C2,  também  baseada  na  rapidez,  iniciativa  e 

flexibilidade, é a base do ritmo de batalha do USMC, e, portanto, incompatível com o 

processo ATO, e seu ciclo de 72 horas.

A segunda relação engloba os três conceitos restantes: Schwerpunkt; Princípio 

das  Armas  Combinadas;  e  “Superfícies  e  Brechas”.  É essa correlação que explicita  a 

opção do USMC pela centralização do controle dos meios aéreos no nível tático.

O encadeamento entre esses conceitos parte da ideia de que através da Guerra de 

Manobra empreende-se todo esforço contra o Schwerpunkt, e para isso, de acordo com Lind 

(1985), evitam-se as superfícies e exploram-se as brechas. Logo, faz-se necessária a constante 

busca pelos pontos de fraqueza do inimigo, e caso ele não os tenha, deve-se gerá-los, sendo o 

meio mais efetivo para isso o uso combinado das armas disponíveis.

Essa lógica baseia-se no uso combinado das armas disponíveis (aviação, artilharia, 

etc) faz com que o inimigo ao tentar opor-se a uma arma torne-se vulnerável à outra, gerando 

assim uma brecha (EUA, 1997).

Porém, o uso judicioso da combinação das armas só pode ser obtido por quem 

possui um alto grau percepção em relação às dinâmicas do campo de batalha,  por isso o 

USMC  reputa  o controle  das  armas  no  nível  tático.  A  proximidade  com  os  efetivos 

engajamentos  faz  com que  nesse  nível  esteja  a  mais  elevada  consciência  situacional  em 
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relação às ações em curso. Essa relação pode ser captada através da matriz do Anexo (D).

Dessa forma, ao organizar as conclusões anteriores pode-se apontar que a Guerra 

de Manobra, eixo estruturante da doutrina do USMC, exige um controle dos meios aéreos 

centralizado no nível tático, onde a capacidade de adaptação às incertezas impostas pelas 

dinâmicas do combate é maior. As armas que atuam em sólida sinergia com as tropas só 

contribuirão para a batalha se estiverem sob uma estrutura de C2 baseada na rapidez, 

iniciativa e flexibilidade.

Assim, depois de estabelecidos os pontos de vista da USAF e do USMC, dar-

se-á continuidade ao trabalho integrando-os no próximo capítulo, quando será realizada a 

aplicação do método evaporating clouds.



4 APLICAÇÃO DO MÉTODO EVAPORATING CLOUDS

Obtidos e estruturados os alicerces teóricos e factuais, o que se pretende neste 

capítulo é apresentar as conclusões constitutivas das raízes do problema. Por isso, ao longo da 

aplicação do método evaporating clouds a argumentação será erigida, em grande parte, com 

lavra  própria,  permitindo  que  citações  a  permeiem  apenas  nos  casos  em  que  tragam 

ratificação às ilações apresentadas.

Dessa forma, o capítulo transcorrerá em dois atos. No primeiro, será  montado o 

Conflict Resolution Diagram (CRD),  ou Diagrama de Resolução de Conflitos. Em seguida, 

será feita a interação entre as exigências básicas de cada Força, traçando o perfil final da 

questão.

4.1 Conflict Resolution Diagram (CRD)

Ao aplicar o método  evaporating clouds,  deve-se, inicialmente, montar o CRD, 

obtendo assim uma visão mais organizada sobre como está estruturado o problema. Como 

visto no capítulo 2, são necessários cinco elementos para montagem do CRD: O objetivo 

comum entre as partes contendoras, os dois posicionamentos discordantes sobre como atingir 

esse objetivo, e as duas exigências básicas de cada Força.

O objetivo comum, como colocado na apresentação teórica, deve ser algo que as 

duas partes almejam atingir dentro do sistema através de seus posicionamentos, ainda que 

antagônicos. Dentro do fito do trabalho, e com base na definição apresentada no capítulo 2, o 

sistema considerado será dado pelas Operações Conjuntas. 

Assim, o objetivo comum pode ser extraído das Doutrinas Básicas de cada Força, 

buscando as contribuições afins de cada uma para a Operação como um todo. Esse objetivo é 
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“Contribuir para que o Comandante da Força Conjunta, Joint Force Commander (JFC), atinja 

seus objetivos” (EUA, 2000; EUA, 1997).

Definido  o  objetivo  comum,  deve-se  buscar  as  diferentes  visões,  ou 

posicionamentos antagônicos, sobre como atingir aquela meta. Tendo em vista o apresentado 

até o momento, apontou-se como posicionamento da USAF a centralização do controle dos 

meios aéreos no nível estratégico, enquanto o contraponto do USMC seria o entendimento em 

favor da concentração no nível tático.

Com as informações acima, resta apenas apontar as chamadas exigências básicas 

que,  rememorando  a  parte  conceitual  apresentada,  são  os  motivos  pelos  quais  as  partes 

discordantes  acreditam  que,  para  alcançar  o  objetivo  comum,  devam  posicionar-se  em 

oposição à outra parte.

Essas informações podem ser extraídas das conclusões parciais apresentadas nas 

seções 3.2 e 3.3, já que encerram em si as análises das motivações do USMC e da USAF para 

adotarem visões diferentes sobre como centralizar o controle dos meios aéreos.

Na seção 3.2 observou-se que a USAF acredita que a centralização dos meios 

aéreos deva estar no nível estratégico pois a aviação deve ser encarada como arma estratégica, 

com a  necessidade  de  adoção de  um processo  de  comando e controle  compatível  com a 

consciência situacional do nível estratégico, o processo ATO. Portanto essa é a motivação, ou 

seja, o que Goldratt chamou na TOC de exigência básica.

O USMC, por sua vez, conforme visto na seção 3.3, acredita que  a Guerra de 

Manobra,  eixo  estruturante  de  sua  doutrina,  exige  um  controle  dos  meios  aéreos 

centralizado no nível tático, onde a capacidade de adaptação às incertezas impostas pelas 

dinâmicas do combate é maior. Esse controle deve ser baseado em uma estrutura de C2 

baseada na rapidez, iniciativa e flexibilidade. Essa seria sua exigência básica.

Após identificados os cinco elementos, o próximo passo é o arranjo lógico dos 
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mesmos dentro do diagrama.

O primeiro passo é a colocação dos posicionamentos antagônicos, ou conflituosos, 

conforme mostrado no Anexo (E). A próxima etapa, passo 2, é dispor as exigências básicas e o 

objetivo comum, ligando-os por duas setas que indicam uma relação condicional. Por fim, as 

duas partes são integradas formando o CRD, conforme o apresentado no passo 3.

O  APÊNDICE  apresenta  o  resultado  final  do  CRD.  Observa-se  que  agora  o 

problema é observado de uma forma mais clara e estruturada, apontando com mais detalhes os 

posicionamentos que geram o debate.

 A parte superior do diagrama, é lida assim: O USMC acredita que, para contribuir 

com o atingimento dos objetivos do Comandante da Força Conjunta, Joint Force Commander  

(JFC),  deve  centralizar  o  controle  dos  meios  aéreos  no  nível  tático,  pois  a  Guerra  de 

Manobra, eixo estruturante da doutrina do USMC, exige um controle dos meios aéreos 

com uma capacidade de adaptação às incertezas impostas pelas dinâmicas do combate, 

consubstanciada numa estrutura de C2 baseada na rapidez, iniciativa e flexibilidade.

Fazendo o mesmo na parte inferior obtém-se o problema sob a ótica da USAF: 

A USAF acredita que,  para contribuir com o atingimento dos objetivos do Comandante da 

Força Conjunta, Joint Force Commander (JFC), deve centralizar o controle dos meios aéreos 

no  nível  estratégico,  pois  a  aviação  deve  ser  encarada  como  arma  estratégica,  com  a 

necessidade de adoção de um processo de comando e controle compatível com a consciência 

situacional do nível estratégico, o processo ATO.

Dissipada as primeiras “nuvens”, como foi apresentado no capítulo 2, o próximo 

passo em busca dos pontos mais relevantes do problema é realizar uma interação entre as 

exigências básicas, pois, para Goldratt, é dessa interação que serão emanados os pontos mais 

relevantes do problema, consubstanciando uma conclusão que comprove a existência de uma 

limitação, ou constraint, que impede a solução do problema.
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4.2 Interação entre as exigências básicas

Tendo  como  base  as  informações  apresentadas  no  CRD  confeccionado 

anteriormente, o que se pretende agora é realizar uma interação entre as exigências básicas de 

cada  Força,  ou  seja,  buscar  a  influência  recíproca  entre  essas  variáveis.  Para  isso,  a 

investigação esteia-se sobre as análises dos fatores que impedem a adjeção das duas linhas de 

pensamento, e sobre as implicações recíprocas advindas dos posicionamentos da USAF e do 

USMC.

Inicialmente,  pode-se  estudar  as  interações  pela  abordagem  das  restrições 

advindas da convergência dos posicionamentos. 

Como foi  apresentado  no capítulo  3,  a  USAF,  por  crer  que  a  aviação  possui 

características que lhe permitem comprimir os níveis de condução da guerra, prioriza seu uso 

para  tal.  Ao  exigir  que  os  meios  alocados  dentro  de  um TO  realizem todas  as  missões 

preconizadas pela USAF e ao mesmo tempo cumpra por completo as exigências do nível 

tático estaria incorrendo-se em grave erro de dimensionamento de meios. 

As restrições de aeronaves, quantitativas ou qualitativas, apresentam-se como um 

sério fator limitador para execução de tarefas em todo o espectro de condução do conflito, 

sendo que, nem mesmo as coalizões formadas por países de poderios militares consideráveis 

são capazes de suplantar todas as necessidades que tal empreitada apresentaria. 

Para  corroborar  esse  posicionamento  pode-se  citar  a  Guerra  do  Golfo  (1990-

1991), onde  apenas 30% dos alvos táticos apontados pelas tropas terrestres foram atacados 

pelas aeronaves da coalizão (ATKINSON, 1994).

Mas há outro problema análogo à limitação de meios, o limiar das capacidades 

dos recursos humanos, principalmente a limitação do número de pilotos para realizar tarefas 

em todos os níveis. 
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De nada adiantaria ampliar a disponibilidade de meios, na tentativa de suprir todas 

as  necessidades  da  USAF e  das  tropas  com voos  de  toda  sorte,  já  que,  devido  à  baixa 

quantidade de pilotos e à dificuldade de reposição dos mesmos, a iniciativa de elevação do 

número de aeronaves disponíveis esbarraria na incapacidade física dos pilotos para voá-las 

diuturnamente. 

Essa limitação desempenha papel importante no planejamento de uma campanha 

aérea, e corrobora a posição de que uma solução aglutinadora para a USAF e USMC estaria 

cerceada. Robustecem esse argumento os constantes relatos de fratricídio por conta de má 

avaliação do piloto, fatos esses atribuídos por especialistas à fadiga das equipagens14. 

Análogo  a  essa  inferência  cita-se  o  caso  de  dois  F-16  estadunidenses  num 

incidente  da  Guerra  do  Afeganistão  (2001-  )  que  ficou  conhecido  como Tarnak  Farms 

friendly fire Case (2002). Na ocasião, os pilotos, já em atividade por seis horas consecutivas, 

deslocavam-se para atender um pedido de apoio de fogo de suas forças terrestres quando 

perceberam movimentações nas cercanias de uma bateria antiaérea e bombardearam-na. A 

bateria, porém, era guarnecida por militares canadenses, dentre os quais quatro morreram na 

explosão  (DUMAS, 2002).

Após as investigações conduzidas pelas autoridades, constatou-se que ambos os 

pilotos vinham fazendo uso de anfetaminas para fazer frente ao ritmo de voo ao qual vinham 

sendo submetidos (DUMAS, 2002).

Conclui-se  dessa  primeira  interação  que  as  restrições  de  meios  e  pessoal 

constituem um fator  limitador  para  o  uso  simultâneo  da  aviação  em todos  os  níveis  de 

condução da guerra, cerceando a convergência dos posicionamentos.

Continuando a análise dos comprometimentos recíprocos gerados pela adoção de 

cada exigência básica, faz-se importante confrontar as predileções da USAF e do USMC por 

diferentes  estilos  de  condução  da  guerra.  Essa  postura  acaba  engendrando  uma  falsa 

14 Termo que designa piloto e outros membros funcionais de uma aeronave militar (FERREIRA, 2004).



33

dicotomia entre a Guerra de Atrito e a Guerra de Manobra.

O USMC, ao advogar que a aviação esteja sob as regras e ritmo da Guerra de 

Manobra, como foi apontado na seção 3.3, ignora a capacidade de obtenção de resultados da 

aviação como arma capaz de alcançar objetivos políticos e estratégicos através da Guerra de 

Atrito. Ao compartimentar as funções das aeronaves de maneira restrita ignoram-se outras 

possibilidades de uso do poder aéreo.

Isso se dá pois, raramente, uma guerra nos dias atuais é só de atrito ou só de 

manobra. As guerras normalmente alcançam seus objetivos por meio de uma conjugação de 

ambos os métodos de condução. Ignorar a função estratégica do poder aéreo, focando nas 

tarefas de apoio à tropa pode jogar sobre os ombros das tropas terrestres a responsabilidade 

pela consecução dos objetivos em sua plenitude. 

O próprio teórico militar israelense, Martin Van Creveld (1946-  ), reconhecido 

por seus escritos sobre os princípios da Guerra de Manobra, argumenta:

O que você  faria  se  o  inimigo provasse  ser  melhor  em Guerra  de 
Manobra que você, mas estivesse à sua disposição um vasto poderio 
militar?  […] você  poderia  continuar  persistindo em obter  a  vitória 
com  a  Guerra  de  Manobra  e,  por  fim,  aceitar  a  derrota  caso  não 
conseguisse (Tradução nossa)15.

Isso  demonstra  que  pode haver  momentos  em que  será  preciso  centralizar  os 

meios aéreos nos níveis mais altos, para condução de missões que contribuam diretamente 

com o nível estratégico. 

Mas há um contraponto.  Quando foi abordada a visão do USMC, no capítulo 

anterior, foi colocada a preocupação sobre o uso de bombardeios estratégicos num Teatro de 

Operações restrito por regulamentações políticas.

A USAF, ao atribuir à aviação um viés estratégico, apoiado na guerra de Atrito, e 

alheia ao papel que ela pode desempenhar de apoio a guerra terrestre, despreza as limitações 

15 No original: “What do you do if the adversary proves to be better at maneuver warfare than you are but you 
possess vastly greater resources? [...] you might persist in attempting to "outmaneuver" the opponent and 
simply accept defeat if you fail” (CREVELD, 1994, p. 226)
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políticas16 ao uso de bombardeios estratégicos. Essa conclusão é suportada no atual debate 

internacional sobre as implicações legais para o uso da Força. 

Como exemplo dessa colocação, segue um trecho de  entrevista cedida em 1999 

pelo Coronel do Exército Chinês Qiao Liang (1955-  ) ao periódico Zhongguo Quignian Bao,  

daquele mesmo país, e que ilustra a conjuntura mundial atual:

Os países fortes fazem as regras, enquanto que países emergentes as 
violam e  exploram aspectos  não  previstos  […]  os  Estados  Unidos 
criam novas regras, quando [velhas] regras não se adaptam, mas eles 
têm de observar as suas próprias regras, pois ao contrário, perderão a 
confiança mundial (LIANG e XIANGSUI, 1999, p.2)

O que o coronel Liang coloca como “próprias regras” diz respeito a todo aparato 

político, bem como aos diplomas legais, que materializam o sustentáculo das limitações que o 

uso indiscriminado da aviação como arma de atrito pode enfrentar.

Pelos argumentos apresentados, conclui-se que a Guerra de Manobra e a Guerra 

de Atrito coexistem ainda hoje. O uso da aviação em uma ou outra modalidade será moldado 

pelo caráter mais ou menos convencional da guerra, bem como pelas restrições políticas para 

o desenvolvimento das ações durante o conflito armado.

Outra consideração que se pode fazer é confrontar a atribuição da aviação como 

arma estratégica em detrimento da guerra terrestre. O que se pretende é realizar a interação 

desde um ponto de vista mais amplo,  revelando um paradoxo envolvendo a relação entre 

tropas e aeronaves nas campanhas de superioridade aérea17 estadunidenses.

O encadeamento lógico para essa dedução inicia-se com uma pergunta: Por que a 

superioridade aérea é condição  sine qua non para as tropas empreenderem ações em terra? 

Porque há uma aceitação tácita das forças estadunidenses de que as aeronaves inimigas podem 

interferir  na  operação  terrestre.  Logo,  de  forma  recíproca,  seria  justo  acreditar  que  as 

16 Não serão feitas considerações quanto ao uso das aeronaves em tarefas de espionagem e reconhecimento 
estratégico, tão pouco ao uso de artefatos nucleares lançados de plataformas em voo. O escopo restringe-se  
apenas ao envolvimento político numa situação de bombardeio estratégico de artefatos convencionais no 
contexto de um Teatro de Operações. 

17 A definição de superioridade aérea adotada encontra-se na subseção 3.1.
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aeronaves estadunidenses podem interferir na manobra do inimigo. 

Mas  o  posicionamento  da  USAF prioriza  os  alvos  estratégicos,  buscando  um 

desfecho nos níveis mais altos de condução da guerra, e relegando o uso da aviação para 

interferência nos desígnios das ações terrestres. Surge então o paradoxo.

Esse paradoxo está construído sobre o entendimento do valor da superioridade 

aérea. Dominar o espaço aéreo sobre um Teatro de Operações, sem haver uma tropa em terra 

para usufruir dessa segurança é ignorar que o valor da superioridade aérea está, muitas vezes, 

no uso e não na posse, e um exemplo que pode ser apontado é o da campanha aérea realizada 

em 1999 na Guerra do Kosovo, em que, para Nardulli (2012), seus resultados foram inócuos.

Até o momento, as interações verificaram as possíveis implicações advindas da 

convergência de posicionamentos e confrontaram as ideias de Guerra de Manobra com o uso 

da aviação como arma estratégica, e, a consequente adoção do estilo da Guerra de Atrito.

Para completar as análises interativas das exigências básicas, resta defrontar as 

diferentes abordagens em relação aos sistemas e estruturas de C2.

Como visto anteriormente, a USAF, dentro da sua exigência básica, apresenta a 

necessidade de adoção de um processo de comando e controle compatível com a consciência 

situacional do nível estratégico, o processo ATO. O USMC, por sua vez, exige uma estrutura 

de C2 baseada na rapidez, iniciativa e flexibilidade.

O principal  embate,  como referenciado  no  capítulo  3,  jaz  sobre  a  questão  da 

demora do processo ATO, não atendendo as eventuais urgências da guerra terrestre. 

Para se ter uma ideia, conforme o Anexo (C), um pedido de apoio de aviação, via 

processo  ATO, leva  72  horas  desde  sua  entrada  no  processo  até  a  realização  do  voo 

propriamente dita. Essa demora nasce da necessidade de verificar os resultados dos ataques 

empreendidos contra alvos estratégicos. Porém, o gargalo não está no processo de obtenção 

das informações e sim na análise das mesmas. 
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As deduções  acima se comprovam, como reporta  Thompson (1996),  em casos 

como o de um ataque a uma instalação nuclear durante a Guerra do Golfo (1990-1991) onde o 

BDA levou seis dias. A demora deve-se à dificuldade dos analistas em extrair de seus dados 

de inteligência bases de decisão precisas, evitando uma paralisia no ritmo das ações por falta 

de informações.

Isso quer dizer  que,  ainda que todo esforço fosse empreendido para atender  a 

premência  de  tempo da  guerra  terrestre,  seria  desafiador  encerrar  no  mesmo processo de 

comando e controle demandas de nível estratégico e tático. Sob esta perspectiva um ciclo de 

72 horas até parece razoável. 

Porém, como atesta a exigência básica do USMC, o desenvolvimento da guerra 

terrestre em atendimento aos princípios da Guerra de Manobra impõe a necessidade de uma 

estrutura  de  comando  e  controle  baseada  na  rapidez,  iniciativa,  flexibilidade  e  capaz  de 

sincronizar o esforço e emprego das armas em um ponto focal.

Um dos  principais  limitadores  impostos  pelos  pressupostos  da  USAF a  esses 

princípios é a incapacidade do sistema ATO prover um atendimento pronto aos pedidos de 

suporte  aéreo das  tropas  terrestres.  O demorado ciclo de 72 horas,  sendo 48 horas só de 

planejamento, tem utilidade sob a égide do uso da aviação como vetor estratégico, mas, ao 

mesmo tempo, impõe uma paralisia ao desenvolvimento das ações das tropas em terra que 

necessitam de apoio aéreo em prontidão.

O  fator  impeditivo  para  ampliar  a  rapidez  do  processo  ATO é,  como  visto 

anteriormente, a necessidade de realizar a avaliação de danos nos alvos atacados, o BDA. 

Mas, sob o prisma da guerra terrestre no nível tático, qual seria o valor desse BDA? 

Primeiro deve-se analisar as naturezas eminentes dos alvos táticos sob a ótica da 

Guerra de Manobra e em aplicação à Guerra Terrestre. Os alvos que não podem ser atendidos 

pelo processo ATO são alvos de oportunidade, geralmente tropas em contato direto ou peças 
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de artilharia inimiga em primeiro escalão, e que, por estarem influenciando diretamente na 

manobra, necessitam tratamento imediato.

Esses tipos de alvo não necessitam BDA. Sua neutralização ou destruição são 

sentidos imediatamente, e a avaliação de danos é feita diretamente por quem está envolvido 

no engajamento. Não há necessidade de um processo que meça o impacto da ação aérea para 

continuação da sequência de eventos previstas pelo comandante da tropa terrestre. 

Tanto  o  BDA quanto  a  premência  de  tempo  de  uma  ação  terrestre  têm  sua 

importância, e o processo ATO não encerra em si a capacidade de atender ambas as demandas. 

Logo, a adoção de um sistema de C2 deveria levar em consideração os tipos de alvo a serem 

atacados, o que, em última instância, está ligado ao tipo de campanha empreendida.

Finda a última abordagem pode-se dizer que foi possível cobrir a interação entre 

as exigências básicas, ainda que de maneira limitada pelo espaço disponível para o trabalho, 

extraindo os pontos enraizados da questão que envolve o debate entre o USMC e a USAF 

sobre o modelo de centralização do controle dos meios aéreos.

Primeiramente,  viu-se que o problema da  centralização do controle  dos  meios 

aéreos envolve limitações de meios e pessoal, bem como uma falsa dicotomia entre a Guerra 

de Atrito e a Guerra de Manobra, o que leva as partes a adotarem um estilo de condução da 

guerra ou outro para embasarem seus argumentos.

Essa escolha se mostra desarrazoada,  pois o uso da aviação em uma ou outra 

modalidade será moldado pelo caráter mais ou menos convencional da guerra, bem como 

pelas restrições políticas para o desenvolvimento das ações durante o conflito armado.

Apontou-se também que existe uma forte interdependência entre as tropas e o 

poder aéreo, comprovando que até a ideia de superioridade aérea, apesar de importante, tem 

de ser relativizada.

Num posterior momento, ao analisar os processos e estruturas de C2, concluiu-se 
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que tanto o BDA quanto a premência de tempo de uma ação terrestre têm sua importância, e 

que a análise sobre a priorização de um ou outro ponto de vista deve levar em consideração 

que tipos de alvo devem ser atacados. 

Por fim, quando todas essas conclusões são aglutinadas, percebe-se que a escolha 

do  modelo de centralização do controle dos meios aéreos depende de fatores circunstanciais. 

Influem o ambiente político, o tipo de conflito, regular ou irregular, além das restrições legais 

e políticas ao uso da força e os tipos de alvo a serem atacados. Todos esses são parâmetros 

mutáveis.

Por tudo isso,  após usar a TOC e aplicar o método evaporating  clouds em 

busca dos pontos mais relevantes do problema, a conclusão é de que as circunstâncias do 

conflito é que devem ditar o tipo de centralização do controle dos meios aéreos. Porém o 

que há hoje nos EUA é um modelo único para toda e qualquer situação.



5 CONCLUSÃO

Ao longo da pesquisa buscou-se revelar  os pontos mais relevantes do problema 

em  torno  da  centralização  do  controle  dos  meios  aéreos  estadunidenses,  de  modo  a 

consubstanciá-los numa conclusão que permitisse à MB compreender a questão e se inteirar 

melhor sobre possíveis impasses na formação da doutrina de uso conjunto dos meios aéreos, 

que ora se consolida no Brasil. 

O trabalho foi direcionado aos posicionamentos da USAF e do USMC, dentro de 

uma moldura temporal compreendida entre a Guerra do Golfo (1990-1991) e os dias atuais.

O caminho urdido em busca do propósito passou pela adoção do modelo teórico 

de Goldratt, mais especificamente, o método  Evaporating Clouds, o que permitiu estudar o 

tema de maneira metodológica e eliminar vieses na abordagem.

Sob esse esteio, estudou-se, inicialmente, as visões do USMC e da USAF sobre o 

conceito de centralização, e concluiu-se que há um entendimento uníssono de que o poder 

aéreo deve estar sob a égide de uma única autoridade capaz de empregá-lo com eficiência e 

com máxima aderência  à  missão,  e  que  o  fracionamento  indiscriminado  do controle  traz 

solução de continuidade ao encadeamento das ações empreendidas em conjunto.

Porém, foi apontado que a USAF posiciona essas relações de comando e controle 

no nível Estratégico, ao passo que o USMC as situa no nível Tático, e que era justamente esse 

afastamento que motivava o problema atual.

À continuidade, explorou-se as razões por trás dos posicionamentos de cada força.

Conclui-se que a argumentação da USAF passa pela crença de que o poder aéreo é 

um fim em si  mesmo,  e  que,  por  isso,  as  missões  desempenhadas  pelas  aeronaves  num 

conflito revestem-se, em sua grande maioria, de um caráter estratégico, não podendo estar sob 

as ordens diretas de forças cujas contribuições se dariam nos níveis tático e operacional. 
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 A apreciação do USMC, por sua vez, dispunha que as guerras modernas tomam 

formas cada vez menos convencionais, e que a Guerra de Manobra, eixo estruturante de sua 

doutrina, guarda maior aderência aos modelos atuais de conflito, e exige um controle dos 

meios aéreos centralizado no nível tático,  onde a capacidade de adaptação às incertezas e 

limitações impostas pelas dinâmicas do combate é maior. 

Após  esse  aprofundamento  inicial  no  tema,  levantando  as  motivações  que 

amparavam a divergência entre os posicionamentos da USAF e do USMC, partiu-se para 

aplicação do método evaporating clouds, onde buscava-se perscrutar ainda mais a questão em 

busca do propósito da pesquisa.

A primeira  etapa  cumprida  no  método  foi  a  prontificação  do  Diagrama  de 

Resolução  de  Conflitos  (CRD),  o  que  permitiu  uma  visão  completa  da  temática.  Nesse 

momento  foi  possível  enxergar,  de  forma logicamente  encadeada,  o  objetivo  comum das 

forças, seus posicionamentos antagônicos sobre como chegar a esse objetivo e as razões para 

a adoção desses posicionamentos.

Com a organização de ideias viabilizada pelo CRD, passou-se à última etapa do 

método,  onde  as  motivações  do  USMC e  da  USAF para  adoção  de  diferentes  linhas  de 

pensamento em relação ao controle dos meios aéreos foram confrontadas.

A primeira inferência advinda das interações foi que os pleitos de ambas as forças 

não  poderiam  ser  atendidos  conjuntamente  dadas  as  restrições  de  aeronaves  e  pilotos, 

quantitativas ou qualitativas. Isso constituía um sério fator limitador para execução de tarefas 

em todo o espectro de condução do conflito, até mesmo para forças armadas de países com 

poderios militares consideráveis. 

Num segundo momento, o confronto de ideias apresentou que Guerra de Manobra 

e Guerra de Atrito coexistem ainda hoje. O uso da aviação, sob a égide de uma ou outra 

modalidade,  será  moldado  pelo  caráter  mais  ou  menos  convencional  da  guerra  e  pelas 
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restrições políticas para o desenvolvimento das ações durante o conflito armado. Concluindo 

que não há sentido na adoção de posicionamentos extremos sobre o papel das aeronaves.

Corroborando a ideia de uso da aviação em anuência com desenvolvimento das 

ações conjuntas, confrontou-se a atribuição da aviação como arma estratégica em detrimento 

da guerra terrestre, o que revelou que até as ideias de como usufruir e priorizar as missões de 

superioridade aérea têm de ser relativizadas.

Seguindo as interações, analisou-se os processos e estruturas de C2 defendidos 

pela USAF e pelo USMC e concluiu-se que a análise sobre a priorização entre um modelo 

baseado  na  rapidez,  e  outro  com foco  nas  necessidades  estratégicas,  será  pautada,  quase 

sempre, pelos tipos de alvo a serem atacados.

Todos as conclusões parciais apontadas acima desvelaram os pontos relevantes do 

problema, restando então consubstanciá-las numa ilação direcionada à MB.

O que se viu é que uma série de fatores exógenos balizam a composição de uma 

estrutura de controle dos meios aéreos. Influem o ambiente político, a natureza dos alvos a 

serem atacados, o tipo de conflito, regular ou irregular, além das restrições legais e políticas 

ao uso da força. Todos esses parâmetros são mutáveis. Por isso, o cenário em que o conflito 

está inserido é que dita a melhor modelagem de centralização do controle dos meios aéreos a 

ser adotada.

Não  foi  encampada  no  escopo  do  trabalho  a  identificação  dos  pontos  de 

convergência entre as filosofias brasileiras e estadunidenses de uso e controle conjuntos dos 

meios aéreos. Essa investigação permitiria à MB detectar possíveis pontos de cotejamento dos 

problemas apresentados ao longo do trabalho, e, portanto, apresenta-se como oportunidade 

valiosa de estudos futuros, em complemento à linha de pesquisa adotada.
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APÊNDICE – Diagrama de Resolução de Conflitos montado a partir do estudo dos posicionamentos da USAF e do USMC
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ANEXO A – Ataques a alvos estratégicos na Guerra do Golfo (1990-1991)

___________________________________________________________________________
Fonte: EUA, 1992.
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ANEXO B – AIR TASK ORDER (ATO)

___________________________________________________________________________
 Fonte: Adaptado de EUA, 2000 e EUA, 2011
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ANEXO C – O Ciclo de 72 horas

__________________________________________________________________________18

 Fonte: Adaptado de EUA (2000), EUA (2011) e KOMETER (1997).

18 Os números de um a seis, apresentados nos blocos plotados no diagrama, correspondem a cada uma das 
fases apresentadas no Anexo (B).
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ANEXO D – Consciência Situacional vs Níveis de Condução da Guerra

___________________________________________________________________________
 Fonte: Adaptado de DOCAUER, 2014.
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ANEXO E – Sequenciamento para montagem do CRD

___________________________________________________________________________
 Fonte: Adaptado de DETTMER, 1997.

 


