
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pela proteção do território nacional, pelo 
engajamento em missões sociais e de paz ao 
redor do mundo, ao que desenvolve e ajuda a 
construir um Brasil soberano, a homenagem 
do Departamento da Indústria de Defesa – 

COMDEFESA/FIESP. 

  

19 de Abril - Dia do Exército Brasileiro 
Braço Forte, Mão Amiga! 



 

 

 

Brasil e Estados Unidos discutem novas oportunidades de 

cooperação em defesa 

 

Por Ascom – Alexandre Gonzaga 

 

O secretário-geral do Ministério da Defesa (MD), Joaquim Silva e Luna, se reuniu nesta 

segunda-feira (18) com a subsecretária de Estado para Controle de Armas e Assuntos de 

Segurança Internacional dos Estados Unidos, Rose Gottemoeller, para tratar de assuntos 

de cooperação na área de defesa. 

 

Rose Gottemoeller afirmou que os Estados Unidos têm interesse em avançar com a 

agenda setorial e ressaltou que o valor de negócios em produtos de defesa girou em 

torno de US$ 1 bilhão, entre 2013 e 2014. "O Brasil é o nosso maior parceiro na América 

Latina", declarou. 

 

De acordo com a subsecretária norte-americana, os Estados Unidos desejam ampliar a 

parceria já desenvolvida com a Embraer no desenvolvimento do Super Tucano. "É um 



ótimo avião, se encaixa em vários tipos de missões, e queremos expandir os mercados". 

Rose demonstrou interesse também em conhecer o cargueiro KC-390 e o Sistema de 

Monitoramento de Fronteiras, o Sisfron. 

 

O secretário Silva e Luna explicou que o Ministério busca incentivar a base industrial de 

defesa por meio de legislações específicas como a Estratégia Nacional de Defesa (END) 

e outros documentos. "Criamos leis para que as empresas do setor se fortaleçam e 

possam integrar os grandes projetos de defesa", ressaltou Silva e Luna.  

 

O vice-chefe de Assuntos Internacionais do MD, general Fernando Rodrigues Goulart, 

detalhou o Sisfron para a subsecretária, explicando que a sua atuação vai além da defesa 

do território nacional, em um trabalho interagências de combate a crimes 

transfronteiriços e ambientais. 

 

A secretária de Produtos de Defesa, Perpétua Almeida, destacou na reunião que o País 

procura alternativas de financiamento para os projetos estratégicos de defesa. Perpétua 

disse que existe uma proposta, defendida pelo ministro Aldo Rebelo e em tramitação na 

Câmara dos Deputados, que estabelece para o setor de Defesa a aplicação de, no 

mínimo, 2% do Produto Interno Bruto (PIB). 

 

Para Rose Gottemoeller, o papel do Brasil em missões de paz goza de grande reputação. 

Ela disse que gostaria de ampliar a conversa entre os dois países sobre como estender 

essa cooperação. A respeito deste tema, Silva e Luna afirmou que o Brasil tem intenção 

de colaborar em outras missões de manutenção de paz e convidou a representante do 

governo americano para conhecer o Centro Conjunto de Operações de Paz (CCOPAB), 

que possui cursos e exercícios regulares para o desempenho de militares em diversas 

atividades em operações de paz da ONU. A subsecretária estava acompanhada da 

embaixadora americana no Brasil, Liliana Ayalde, e demais membros do governo 

americano. 

 

 

Fonte: Ministério da Defesa 

Data da publicação: 18 de abril 

Link: http://www.defesa.gov.br/noticias/19937-brasil-e-estados-unidos-discutem-

novas-oportunidades-de-cooperacao-em-defesa 



 

 

 

Campanha de ensaios do cargueiro KC-390 apresenta novo 

recorde 

 

Por Guilherme Poggio 

 

Com rotina de dois voos por dia, o futuro jato de transporte militar da Força Aérea 

Brasileira, o protótipo KC-390, já ultrapassou 150 horas no ar. A aeronave voou mais de 

50 horas já no terceiro mês de ensaios, marca que normalmente só é atingida com o 

amadurecimento dos sistemas, em estágio mais avançado. Outro diferencial é que esse 

projeto teve a maior campanha em túnel de vento, para que a configuração 

aerodinâmica fosse definida. 

 

A montagem da segunda unidade foi concluída e deve se juntar à campanha de ensaios 

em voo em breve. A fase é acompanhada por pilotos e engenheiros de diversas áreas da 

Embraer, fabricante da aeronave instalada em Gavião Peixoto (SP). 

 

Iniciada efetivamente em outubro de 2015, a campanha de testes em voo envolve mais 

de 1.110 profissionais responsáveis por avaliar a performance, desempenho e a 

robustez do maior avião já produzido no Brasil. A cada voo, o cargueiro é avaliado em 

vários tipos de situação, com novas altitudes, velocidades e configurações. Os testes 

deverão durar dois anos, e o objetivo é obter a certificação da Agência Nacional de 

Aviação Civil (ANAC) e do Instituto de Fomento e Coordenação Industrial (IFI), 

organização militar do Comando da Aeronáutica. Após ser certificado, o KC-390 poderá 

ser utilizado em missões reais. 

 

Para que a aeronave seja aprimorada na fase de testes, 23 câmeras foram instaladas no 

interior e na fuselagem do protótipo do KC-390. Todas as imagens e demais dados 

colhidos são encaminhados para a estação de telemetria, um monitoramento remoto 

que possui softwares de alta tecnologia para a análise dessas informações e ajustes 

necessários. 

 



Durante essa fase, a tripulação embarcada é composta por pilotos de prova e 

engenheiros de ensaio em voo com larga experiência em aeronaves civis e militares, 

como Marcos Salgado de Oliveira Lima, ex-piloto de caça da FAB e que está há dezenove 

anos na Embraer. Segundo ele, KC-390 é o protótipo com maior disponibilidade na 

história da fabricante. 

 

“Essa integração das equipes que desenvolveram a aeronave somada à qualidade de 

voo do avião faz com que ele fique muito fácil de pilotar. Ele é preciso e rápido para 

realizar todas as manobras, mantendo-se uma pilotagem suave. Ele também oferece ao 

piloto uma carga de trabalho muito baixa porque é como se o avião tivesse com o piloto 

automático acoplado quase o tempo todo”, acrescenta Lima. 

 

Desenvolvimento 

 

O processo de gestação do jato militar foi desenvolvido pela Comissão Coordenadora do 

Programa Aeronave de Combate (COPAC), da FAB, a partir das demandas operacionais 

e de requisitos do Comando da Aeronáutica. O objetivo era reunir em um só avião a 

capacidade de atender a inúmeras missões, como busca e salvamento, transporte, 

reabastecimento em voo, lançamento de cargas e paraquedistas, evacuação 

aeromédica, combate a incêndio florestal, entre outras. 

 

Um trabalho feito em conjunto com engenheiros da Embraer, possibilitou chegar às 

dimensões da plataforma criada para o KC-390. Uma aeronave de asa alta, de grandes 

proporções, com motores a jato, capaz de pousar em pistas não pavimentadas e não 

preparadas, além de contar com tecnologia de ponta empregada em diversas áreas. 

Entre as inovações, o jato tanque pode ser reabastecido e reabastecer em voo – inclusive 

helicópteros – e também pousar na Antártida. 

 

Na configuração do cockpit, são cinco displays touchscreen (sensíveis ao toque), com 

telas que facilitam a navegação do piloto e a mudança de comandos com apenas um 

toque. O sistema aviônico é desenvolvido pela empresa norte-americana Rockwell 

Collins, que dispensa o uso de relógios, medidores e termômetros. 

 

O cargueiro da FAB vai ser o único da categoria que conta com o sistema de comando 

de voo eletrônico full fly-by-wire, que além de dar maior eficiência à pilotagem, também 



vai proporcionar uma integração com as demais missões. Um exemplo é o lançamento 

de cargas, onde o fly-by-wire irá atuar em tempo real nas surperfícies de forma a manter 

o avião na trajetória desejada pelo piloto. 

 

Indústrias estrangeiras de três países também colaboraram no desenvolvimento do KC-

390. Uma empresa argentina, a FAdeA, fabrica os spoilers (superfícies móveis de 

controle de sustentação na asa), as portas do trem de pouso do nariz, a porta da rampa, 

as carenagens dos flapes, o cone de cauda e o armário eletrônico. 

 

Duas indústrias portuguesas, OGMA e EEA, são responsáveis por fornecer os painéis da 

fuselagem central, as carenagens dos trens de pouso (sponsons), as portas dos trens de 

pouso principais e os profundores. E uma indústria tcheca, a Aero Vodochody, por sua 

vez, produz parte da fuselagem traseira, as portas para paraquedistas e tripulação, a 

porta de emergência e escotilhas, a rampa de carga e o bordo de ataque fixo. 

 

“Sem dúvida nenhuma, o KC-390 é referência mundial em termos de engenharia. A 

gente empregou o que há de mais moderno tanto naquilo que a gente já conhecia, como 

em novas tecnologias pra propiciar o desenvolvimento da aeronave, atendendo aos 

requisitos da FAB”, afirma o engenheiro Márcio Eduardo Regis Monteiro, gerente de 

desenvolvimento de produto da Embraer. 

 

Antes de adquirir a certificação, os protótipos também vão realizar ensaios operacionais 

para os testes de desempenho das capacidades do KC-390. No cronograma de viagens, 

estão previstas missões de lançamento de carga, na Região Centro-Oeste, e de alta 

temperatura no nordeste brasileiro. A previsão também é de voar para fora do País para 

fazer ensaios de baixa temperatura e de gelo natural nos Estados Unidos. 

 

“O último grito da tecnologia aeronáutica está incorporado no KC-390, com uma 

vantagem enorme no desempenho, pois é a única aeronave nesse segmento com toda 

a tecnologia atualizada. Ele vai proporcionar uma flexibilidade operacional muito grande 

para a FAB”, afirma Paulo Gastão, diretor do Programa KC-390 na Embraer. 

 

Mercado 

 



Fruto da capacitação tecnológica, o KC-390 vai significar um salto operacional para as 

Forças Armadas e um avanço para a indústria aeronáutica brasileira. Ao todo, 28 

unidades foram encomendadas pela Força Aérea Brasileira e devem ser entregues a 

partir de 2018. 

 

De acordo com o gerente do Programa KC-390 na FAB, Coronel Cláudio Evangelista 

Cardoso, o novo avião vai colaborar para o fortalecimento da Estratégia Nacional de 

Defesa e para o crescimento da indústria nacional. “É um marco para a FAB porque 

vamos receber uma aeronave up-to-date, ou seja, o que tem de mais moderno na sua 

categoria”, comemora. 

 

Graças às vantagens apresentadas, o KC-390 tem despertado interesse no mercado 

internacional. Segundo o presidente da Embraer Defesa & Segurança, Jackson 

Schneider, existe uma demanda de mercado por novas aeronaves na categoria do jato 

militar. “Estamos conversando com alguns clientes em potencial. O feedback tem sido 

extremamente positivo, confirmando que estamos no caminho certo”, declara. 

 

A linha de produção em série do cargueiro deve iniciar no próximo ano, com uma 

expectativa de geração de 1.060 empregos diretos e 5.300 indiretos. Cláudia Renata de 

Miranda, eletricista e montadora de avião, participou da montagem dos protótipos. 

Segundo ela, é uma satisfação enorme fazer parte desse processo. “Quando vi o avião 

decolando, pensei: poxa, eu trabalhei nesse avião! É como se fosse um filho, a gente se 

envolve bastante”, comenta. 

 

Fonte: Poder Aéreo 

Data da publicação: 18 de abril 

Link: http://www.aereo.jor.br/2016/04/18/campanha-de-ensaios-do-cargueiro-kc-390-

apresenta-novo-recorde/ 

 

 

 

MBDA - Entrevista Sr. Patrick de la Revelière 

DefesaNet entrevista o representante da MBDA na FIDAE 

 

Por Ricardo Fan (Enviado Especial à FIDAE – Santiago) 



 

  

França e Brasil têm partilhado uma cooperação  bem sucedida de longa data nas areas 

de desenvolvimento de produtos militares e espaciais. E a empresa européia MBDA (ver 

formação da societaria ao fim do artigo), em sua atução junto ao Brasil é um bom 

exemplo dessa  cooperação.  Sendo o único grupo europeu capaz de projetar e produzir 

mísseis e sistemas de mísseis para atender toda a gama de necessidades atuais e futuras 

das três forças armadas: Exército, Marinha e Força Aérea. 

 

Durante a FIDAE 2016 conversamos com o Sr. Patrick de la Revelière, Vice-Presidente de 

Vendas para America Latina da MBDA, referente aos projetos para o Brasil. Porém, a 

nossa conversa gerou mais entorno dos requisitos de Defesa Aérea, a MBDA é um fator 

chave no domínio das tecnologias de defesa aérea e oferece uma ampla gama de 

sistemas que cobrem toda a gama de ameaças, desde aviões de combate ao VANT 

(Veículos Aéreos Não Tripulados) para mísseis de cruzeiro. Os sistemas ASTER e o VL 

MICA, os mísseis da MBDA a colocaram na vanguarda deste campo tecnológico. Ainda 

no final de dezembro de 2015, a governo francês concedeu oficialmente à MBDA o 

contrato para desenvolver o míssil antimísseis ASTER Bloco 1 NT (New Technology). 

 

DefesaNet - Como está MBDAdentro da FIDAE e as perspectivas de negócios na America 

Latina? 

 

Sr. Patrick de la Revelière - Obviamente a FIDAE é um dos eventos  mais importante da 

região, em termos dessa qualidade de feira é o mais antigo (America Latina) e a MBDA 

com certeza não pode deixar  de participar da FIDAE. A nossa presença aqui é totalmente 

lógica e necessária.  

 

Bem, como vocês sabem a MBDA é praticamente uma empresa nova, tem um pouco 

mais de 10 anos, mas ela também é o resultado da junção de várias empresas que estão 

atuando a mais de 40 anos na região e nós temos produtos distribuídos por quase todos 

países da America Latina. Assim, para isso a FIDAE também é importante, pois você vai 

encontrar os representantes das Forças Armadas da região e do mundo afora também. 

E isso com certeza justifica também a presença da MBDA na FIDAE. 

 

Quantos as programas desenvolvidos junto ao Brasil?  



 

Quanto ao Brasil, nos estamos desenvolvendo programas de longo prazo e já estamos 

com essa parceria há mais de 10 anos. Os programas de desenvolvimento de produtos, 

vamos dizer, de parte de nossos produtos no Brasil, o primeiro programa foi o 

desenvolvimento do Exocet  MM40, e foi um sucesso. Todos os mísseis da Marinha 

Brasileira foram renovados com um novo sistema, parte do míssil feito no Brasil.  Agora 

estamos trabalhando também em um programa de motorização dos futuros Exocet  

AIM39 que irão equipar  os helicópteros da Marinha (H225M) para missões antinavio. 

 

Isso são programas em andamento, realizados ou em andamento, e nos temos projetos 

também com a parceria que estabelecemos com a AVIBRAS e com a MECTRON , com 

equipes de engenheiros da MBDA trabalhando há mais de 10 anos juntos, isso cria uma 

intimidade entre as empresas e uma maneira de saber como realizar produtos e projetos 

juntos, que dá muita credibilidade para nós (MBDA). É por isso que AVIBRAS está hoje 

trabalhando conosco, já alguns anos,  para desenhar um sistema de defesa antiaérea  

com conteúdo nacional majoritário , baseado na capacitação do sistemas ASTROS 2020 

para essa missão. 

 

Então, a ideia é de realmente usar o Astros 2020 como base do sistema, porque é um 

sistema que já entrou em operação no Exército e o Corpo de Fuzileiros Naval. Assim, 

hoje eles tem a capacidade de lançar foguetes, mas ainda não tem uma capacidade de 

defesa antiaérea. 

 

 A ideia é que a partir desse sistema, dotando de um sistema de radar... E há um radar 

brasileiro em desenvolvimento que é o Saber 200, que seria um radar perfeito para 

equipar esse sistema. Com uso do radar brasileiro, com um C2 que já existe no Brasil e 

já é um produto totalmente desenvolvido pela AVIBRAS, o ASTROS poderia evoluir para 

capacidade antiaérea  com um míssil que seria feito em parte aqui (Brasil) e em parte 

conosco (MBDA). 

 

A MBDA como parceiro estrangeiro poderia trazer seu know-how da defesa antiaérea e 

AVIBRAS tem toda a capacidade industrial de pesquisa e desenvolvimento e produção 

para fazer o sistema funcionar no Brasil. 

 



A MBDA com o seu know-how de distribuição no exterior poderia ser um parceiro de 

vendas da AVIBRAS no mercado internacional?  

 

Claro! Porque os ASTROS não são usados apenas no Brasil, o ASTROS são um sucesso de 

vendas internacional da AVIBRAS e da indústria de material bélico brasileiro. Então fica 

claro que se essa plataforma adquira para o Brasil a capacidade antiaérea, ela se tornará 

um potencial de vendas para exportação do mesmo sistema, agora uma coisa é muito 

importante: credibilidade na exportação começa pelo fato que seu próprio país é o 

primeiro usuário do sistema. Você tem um argumento muito mais forte para vender seu 

sistema se as suas próprias Forças Armadas estão operando o sistema. Isso é muito 

importante e dá uma segurança muito forte para os futuros usuários lá fora. 

 

O General-de-Exército Juarez, Chefe do Departamento de Ciência e Tecnologia do 

Exército (DCT) acompanhado do General-de-Brigada Engenheiro Militar Pegado, 

estavam visitando o stand da MBDA, foi apresentado o Sistemas de Defesa Antiaéreo 

para os Generais? 

 

Bem, eu não costumo comentar as nossas conversas com do nossos clientes, mas eu 

reparei que você estava ao redor e que você viu que estávamos conversando, feira não 

é o melhor lugar para ter uma discussão reservada com o cliente, então eu vou deixar a 

você a inteira responsabilidade desse comentário. Mas não podemos negar que nós 

encontramos com o General Juarez e ficamos muitos felizes em receber essa visita. 

 

E para mim, foi a ocasião de falar exatamente o que eu acabei de falar para você. De 

falar da cooperação que estamos desenvolvendo com a AVIBRAS há muitos anos e com 

sucesso. E de mostrar o que nós temos para frente. É muito importante... Uma das 

preocupações que o Exército tem é conteúdo nacional e antes dos generais 

perguntarem  e comentarem isso (nacionalização) eu já tinha falado que o sistema que 

nos oferecemos com a AVIBRAS para defesa antiaérea baseado no ASTROS, que seria o 

ASTROS Antiaéreo, é um sistema que tem 70% de conteúdo nacional. 

 

A situação econômica atual no Brasil afeta de alguma forma os planos da MBDA para o 

Brasil? 

 



Não! Eu diria até ao contrário, quanto mais dificuldades que o Brasil enfrente, isso nos 

dá mais razões de estreitarmos nossos laços com a indústria brasileira. Porque nos 

sabemos que é um caminho longo e que só unidos nós vamos conseguir chegar do outro 

lado. Então é uma motivação suplementar para nós (MBDA) oferecer ao Brasil soluções, 

que vão dar ao país não só uma razão para comprar um sistema que ele precisa, mas 

também para saber que comprando esse sistema ele esta desenvolvendo a sua própria 

industria. Para nós é uma motivação suplementar. 

 

E ainda! Eu sou brasileiro, então eu faço parte do povo e eu desejo aos brasileiros e a 

mim mesmo superar esse momento difícil. Para, como sempre fizemos, chegar um 

futuro mais brilhante. E nós já superamos isso varias vezes.  Nós temos uma capacidade 

de resiliência muito forte e força moral para continuar. 

 

Fonte: Defesanet 

Data da publicação: 18 de abril 

Link: http://www.defesanet.com.br/fidae/noticia/22144/MBDA---Entrevista-Sr--

Patrick-de-la-Reveliere/ 
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