
 

 

Saab poderá colaborar com a HAL para aprimorar 

o Tejas indiano 

 

Reportagem publicada pelo jornal Economic Times nesta quinta-

feira, 14 de abril, noticiou que a estatal indiana de aviação HAL 

(Hindustan Aeronautics Limited) está em conversações com a 

empresa aeroespacial sueca Saab, fabricante do caça monomotor 

Gripen, para colaboração no aprimoramento do avião de combate 

leve (LCA) Tejas, desenvolvido pela Índia. 

 

A informação foi revelada ao jornal por “fontes seniores”, mantidas 

anônimas, que disseram ter sido completada uma primeira rodada de 



conversações, e que uma equipe de alto nível da Saab visitará a Índia 

na próxima semana para continuar a discussão do tema. As fontes 

contactadas pelo Economic Times disseram que o motivo das 

“conversações exploratórias” é que “o Saab Gripen é um bom caça”, 

e viria daí a avaliação de que a empresa sueca poderia ser uma 

“colaboradora técnica para o Tejas melhorado”. 

 

Modificações do Tejas Mk I – Segundo o jornal, ao invés de esperar por uma 

nova versão extensamente modificada do caça, denominada Tejas Mk II, a Força 

Aérea Indiana (IAF) decidiu-se por aprimorar o Tejas Mk I, que receberia mais 

de 40 modificações. Entre os aprimoramentos desejados para o caça leve 

indiano, estão um radar de varredura eletrônica ativa (AESA), suíte de guerra 

eletrônica (EW) unificada, capacidade de ser reabastecido em voo e empregar 

mísseis além do alcance visual (BVR). O prazo estabelecido pelo Ministério da 

Defesa da Índia para receber o primeiro Tejas aprimorado é 2018. 

 

A Índia precisaria de cerca de 300 caças Tejas para substituir a frota envelhecida 

de aeronaves MiG. No momento, a IAF tem em seus planos a aquisição de 120 

caças Tejas Mk I e, destes, 100 já deverão incorporar modificações. Quanto aos 

20 primeiros exemplares de série a serem recebidos sem as mudanças 

desejadas, a HAL deverá entregar a quarta aeronave no final de junho. Nos 

planos de entrega do período 2015-16, ainda faltariam dois jatos, e estes 

primeiros Tejas se destinam a um esquadrão que realizará o treinamento e 

familiarização dos pilotos na aeronave. No próximo ano a produção deverá 

crescer para oito exemplares e depois para 16 anuais. 

 

E o Tejas Mk II? Segundo o Economic Times, a Organização de Pesquisa e 

Desenvolvimento de Defesa (DRDO) da Índia já buscou, anos atrás, a ajuda da 

Saab para desenvolver o Tejas Mk II, que se espera ver algum dia introduzido 

na IAF. Especula-se que a Saab insistiria num acordo governo-a-governo para 

dar o passo de ajudar Índia no desenvolvimento e fabricação do caça leve. 

 



O jornal Financial Express, que também tratou desse assunto em reportagem de 

hoje, noticiou que a empresa sueca está se oferecendo para ajudar, pelos 

próximos 100 anos, o desenvolvimento da capacidade aeroespacial indiana, 

juntamente com a participação no desenvolvimento da nova versão do Tejas. 

Além disso, contribuiria para um novo projeto, do AMCA (avião de combate 

avançado de porte médio), da Agência de Desenvolvimento Aeronáutico da Índia 

(ADA). 

 

E o Gripen? A Saab ofertou a nova geração do Gripen para o programa MMRCA 

(avião de combate multitarefa de porte médio), concorrência para o fornecimento 

de 126 aeronaves (108 das quais a serem produzidas na Índia) à Força Aérea 

Indiana que acabou vencida pelo caça francês Dassault Rafale no início de 2012. 

 

Porém, as negociações com os franceses se arrastaram, deram lugar no ano 

passado a uma compra de apenas 36 jatos a serem fornecidos diretamente pela 

Dassault (sem produção na Índia), e ainda não foram finalizadas. Desde então, 

a Saab submeteu uma proposta para produzir o Gripen na Índia, dentro da 

política “Make in India” do governo do primeiro-ministro indiano Narendra Modi. 
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Organização da FAB realiza Curso de Preparação 

para Operações de Lançamentos * 

 

O Centro de Lançamento de Alcântara (CLA) realiza até sexta-feira (15/04) a primeira 

edição do Curso de Preparação para Operações de Lançamento (CPOL) deste ano. O 



objetivo é preparar novos operadores e colaboradores para atuarem nas atividades 

afetas a sua atividade-fim: preparar, lançar e rastrear engenhos espaciais e suas cargas 

úteis. Participam do treinamento 42 militares e servidores civis, pertencentes aos 

diferentes setores do CLA que atuam nas operações de lançamento, realizadas em 

Alcântara (MA). 

 

O CPOL está dividido em dois módulos, sendo que neste primeiro momento, os 

participantes receberão instruções teóricas nas atividades de planejamento operacional, 

operações de lançamento, preparação e lançamento, segurança de superfície, 

segurança do trabalho, localização e radares, trajetografia e sincronização, telemedidas, 

operação da estação terrena do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais (INPE) em 

Alcântara, meteorologia, patrimônio, metrologia e gestão da qualidade. 

 

Ao término da capacitação, os participantes realizarão visitas a todas as estações 

operacionais do CLA e serão submetidos a testes de avaliação. Aqueles que forem 

aprovados receberão a certificação de “colaborador qualificado” e estarão aptos a 

participarem do segundo módulo do CPOL, com conteúdo prático e específico 

relacionados às diferentes atividades operacionais executadas em operações de 

lançamento, recebendo a certificação de “operador da estação”, seja da estação Radar 

Atlas, da Radar Adour, de Telemedidas, de Meteorologia etc. 

 

“O CPOL vem ao encontro da estratégia da Direção do CLA de implementar com 

efetividade a gestão e transmissão do conhecimento aos novos colaboradores, tendo 

em vista, a iminência de aposentadoria de parte de nossos servidores civis e a 

rotatividade dos militares que trabalham no Centro. Por outro lado, é a oportunidade de 

inserirmos os participantes do curso no ambiente operacional de um centro de 

lançamento com aulas temáticas. Assim, esperamos dotá-los de conhecimentos 

teóricos e práticos visando com que exerçam com segurança e desenvoltura as 

atividades afetas ao lançamento de engenhos aeroespaciais a partir do CLA”, explica o 

Diretor do CLA, Coronel Aviador Cláudio Olany Alencar de Oliveira. 

 

História - O CPOL é regulado pela Tabela de Cursos da Aeronáutica (TCA) 37-15 de 

2015 “Cursos e Estágios do DCTA para o ano de 2016”. Neste primeiro módulo, possui 

uma carga horária total de 40 horas-aula. A previsão é que o segundo módulo com 

atividades práticas e específicas nas estações operacionais tenha início em nove de 

maio. O curso foi realizado pela primeira vez no CLA no ano 2015 de maneira 

experimental e agora ganha caráter formal a partir da publicação na TCA 37-15. 
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FAB realiza certificação de trajes utilizados em 

ameaças DQBRN* 

 

A Força Aérea Brasileira (FAB) finalizou ontem mais uma etapa da preparação para os 

Jogos Olímpicos 2016. Faltando pouco mais de três meses para o início do evento 

esportivo, foi a vez de certificar os trajes utilizados por pilotos e tripulação de voo em 

casos de ameaças químicas, biológicas, radiológicas e nucleares, conhecidas pela sigla 

QBRN. A ação ocorreu na Base Aérea dos Afonsos (BAAF), no Rio de Janeiro (RJ). 

 

O traje especial é fabricado na Alemanha e tem características de isolamento para 

proteção dos militares. É composto por luvas, sobrebute (proteção que vai acima do 

calçado), macacão e máscara. Essa última possui um microfone para facilitar a 

comunicação através da fonia do avião. 

 

Os equipamentos foram utilizados por pilotos e engenheiros de prova do Instituto de 

Pesquisas e Ensaios em Voo (IPEV). A função deles é checar todos os movimentos 

operacionais realizados pelo piloto da aeronave e ver se o traje não vai atrapalhar 

durante as operações. São realizados diversos movimentos, que vão desde inspeção 

externa da aeronave até a movimentação da cabeça na cabine em casos de voo em 

ambiente noturno. 

 

De acordo com o major-engenheiro Alvimar de Lucena, um dos elementos do traje, o 

macacão, é mais consistente e pesado comparado ao tradicional. Segundo ele, a equipe 

de ensaio tem a função de aprimorar a gestão de qualidade desses produtos. “O papel 

do piloto de prova é ver se há algum problema e relatá-lo da forma mais objetiva 

possível”, ressaltou sobre o processo que tem duração de praticamente quatro horas. 

 



O oficial testou o traje nas aeronaves C-105 Amazonas, empregada para transporte de 

vítimas em âmbito nacional, e C-130 Hércules, utilizada para traslados internacionais 

durante os Jogos Olímpicos. “O macacão fica como uma armadura por cima da pele”, 

avaliou. 

 

Já o major Alexandre Martins realizou os testes com o traje especial no helicóptero H-

36 Caracal, do 3°/8° GAv, Esquadrão Puma. A aeronave será utilizada para transporte 

regional, apenas no estado do Rio de Janeiro, de pacientes vítimas de ameaças QBRN 

durante o evento esportivo. “Fizemos a verificação de acessibilidade à cabine, para 

detectar se o traje impede a execução de algum procedimento na hora do voo”, 

destacou. 

 

Certificação 

 

O processo de certificação dos trajes ainda não foi concluído e deve passar por novas 

fases, uma vez que envolve outras unidades militares. O objetivo é que todos os critérios 

de certificação sejam avaliados e reavaliados para garantir a segurança da tripulação. 

 

Após o momento inicial, as avaliações dos pilotos de prova são repassadas ao Instituto 

de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), que é o organismo responsável por certificar 

os equipamentos. De acordo com coordenador do evento de testes, coronel de 

Infantaria Alexandre Okada, o IFI vai homologar o uso dos equipamentos utilizados 

dentro da aeronave. 

 

“O que é avaliado no processo de certificação são diversas situações. Por exemplo, o 

que pode acontecer se algum equipamento cair, esbarrar e atrapalhar o voo ou se a 

proteção radiológica será suficiente. Se o piloto corre risco ou não, entre outros”, 

ressaltou o coronel Okada. 

 

A certificação tem também a finalidade de avaliar o uso de equipamentos de proteção 

individual, o tempo de resposta de cada ação já que todas serão cronometradas, as 

normas adotadas no preparo da aeronave e da equipe, bem como as possíveis 

complicações que trajes e cápsulas possam trazer para o transporte do paciente. 

 

“Estamos definindo procedimentos, verificando na prática as orientações que foram 

determinadas”, complementou o coronel Okada. 

 



Além dos profissionais do IPEV, participaram da certificação tripulantes dos Esquadrões 

e os militares do Instituto de Medicina Aeroespacial (IMAE), destinados a fazer a 

Evacuação Aeromédica. O objetivo foi verificar se a utilização do material, ou seja,  

trajes, cápsulas, entre outros, restringe a operacionalidade da tripulação em voo. 

Também participou o Instituto de Estudos Avançados (IEAv). 

 

“O IEAv atua em dois cenários, oferecendo suporte técnico científico ao IMAE em 

detalhes de equipamentos e no planejamento técnico da missão”, disse o professor 

Cláudio Federico, pesquisador do Instituto. 

 

Todas essas observações comporão um relatório e devem ser afinadas até o próximo 

evento que ocorre no final de abril e deve reunir profissionais de todas as Forças, além 

de órgãos de saúde e segurança do País. 
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