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RESUMO 

 

 

 

Na presente pesquisa, buscou-se verificar em que medida a autodefesa 

proporcionada pela Guerra Eletrônica equipa as atuais aeronaves da Aviação do 
Exército Brasileiro. Este trabalho foi desenvolvido por meio de uma pesquisa 
bibliográfica e descritiva com o intuito de destacar as principais características de 

Guerra Eletrônica quem compõem o Exército Brasileiro, identificar os principais 
meios de proteção, ataque e apoio disponíveis nas aeronaves e abordar a 
importância do vetor aéreo no combate moderno. Foram questionados especialistas 

nas áreas de aviação, pilotos de combate, com experiência recente nas missões 
executadas pela Aviação do Exército em todo território nacional. Ao final, foi possível 
atestar a necessidade de adequação dos manuais de manobra de todos os modelos, 

com adição de técinas evasivas, que constituem, juntamente com a pilotagem tática, 
a melhor forma de não ser engajado, ou seja, um recurso essencial para a 
sobrevivência em combate. A conclusão indica a importância no médio prazo da 

aquisição de equipamentos de Guerra Eletrônica para todas as aeronaves da frota 
da Av Ex a fim de fazer frente ao combate moderno no amplo espectro.  

 

 

Palavras chaves: Guerra Eletrônica, Aviação do Exército, pilotos de combate. 

 

 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

 

 

In this research, we sought to verify to what extent the self-defense provided by 

Electronic Warfare equips current Brazilian Army Aviation Aircraft. This work was 
developed through a bibliographical and descriptive research in order to highlight the 
main characteristics of Electronic Warfare that make up the Brazilian Army, identify 

the main means of protection, attack and support available on aircraft and address 
the importance of the air vector in the modern combat. Specialists in the areas of 
aviation, combat pilots with recent experience in missions carried out by Army 

Aviation throughout the country, were questioned. In the end, it was possible to attest 
to the need to adapt the maneuver manuals of all models, with the addition of 
evasive techniques, which constitute, together with tactical piloting, the best way not 

to be engaged, that is, an essential resource for the combat survival. The conclusion 
indicates the medium-term importance of acquiring Electronic Warfare equipment for 
all aircraft in the Av Ex fleet in order to face modern combat in the broad spectrum. 
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1. INTRODUÇÃO 

 
 

O início do século XX foi marcado pela introdução dos diversos sistemas de 

comunicação no campo de batalha. Diante dessa novidade tecnológica, os 

estrategistas perceberam a necessidade de executar ações de inteligência e de 

contra-inteligência no cenário eletromagnético. Estas ações deram origem àquilo 

que hoje é conhecido como Guerra Eletrônica (GE). (GITE, 2018) 

A GE no Exército Brasileiro (EB) é dividida em dois campos: o das 

Comunicações e o das Não-Comunicações. Estes se ramificam em três: Medidas de 

Apoio de Guerra Eletrônica (MAGE), Medidas de Ataque Eletrônico (MAE) e 

Medidas de Proteção Eletrônica (MPE). A Aviação do Exército (Av Ex) pode atuar 

com suas aeronaves em apoio às operações com MAGE, MAE e MPE. (SANT’ANA 

JÚNIOR, 2012) 

As MAGE pertencem ao ramo da GE que visa obter informações do inimigo 
através da aquisição, localização e análise das emissões eletromagnéticas. 
As MAE constituem o ramo da GE que visa impedir ou reduzir o uso do 
espectro eletromagnético pelas forças oponentes. As MPE asseguram o uso 
do espectro eletromagnético, pelas forças amigas, a despeito do emprego 

da MAE e MAGE inimigas. (SANT’ANA JÚNIOR, 2012, p. 38) 
 

A primeira ação MAE registrada na 2ª Guerra Mundial foi uma interferência 

dos aliados na Campanha do Líbano em 1941 quando as frequências dos tanques 

alemães foram bloqueadas por aeronave de reconhecimento. Embora aplicados de 

forma rudimentar, os interferidores conseguiram desordenar completamente as 

formações de blindados. (GITE, 2018) 

Outra MAE utilizada pelos aliados foi o “chaff” durante uma incursão aérea 

contra o porto da cidade de Hamburgo. Na noite de 24 de julho de 1943, 791 

bombardeiros aliados lançaram 20 toneladas de “chaff” (correspondente a mais de 

dois milhões de lâminas metálicas) sobre a cidade alemã, dando aos radares a 

impressão de que 12.000 aviões sobrevoavam a região. Estima-se que este 

emprego do “chaff” tenha salvado cerca de 200 aeronaves e 1200 tripulantes no 

período de dois meses. (GITE, 2018) 

Ao longo dos anos foi observada a crescente relevância da GE no teatro de 

operações (TO) como multiplicador do poder de combate. Devido a sua 

aeromobilidade, estrutura modular e versatilidade é vital analisar e projetar as 
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capacidades e limitações da vertente eletromagnética no âmbito da Aviação do 

Exército (Av Ex).  

 

 
1.1 PROBLEMA 
 

 
O conflito militar moderno exige que os vetores aéreos aprofundem o 

combate, ampliem o comando e controle nos diversos níveis, assegurem o apoio 

logístico e operem como observadores aéreos a partir das diversas plataformas a fim 

de alertar sobre o esforço do inimigo. Os helicópteros demandam de alta tecnologia 

para prestar este apoio, principalmente no que se refere às capacidades de GE.  

 

 
1.1.1 Antecedentes do problema 

 
 

A capacidade de sobrevivência de aeronaves de asas rotativas tem sido um 
desafio desde o seu advento em operações de combate durante a década 
de 1940. Ao longo dos conflitos de alta intensidade pós 2ª Guerra Mundial, 
ocorreram uma série de perdas e danos de helicóptero em combates por 
diversos fatores. (MACEDO, 2012) 

A realidade é que qualquer manobra lenta, ruidosa e até mesmo o “suave” 
funcionamento da aeronave nas proximidades inimigas em território hostil é 
um excelente convite a ser alvo de uma vasta gama de armas e sensores 
eletrônicos de vigilância, sejam eles operados manualmente, transportados 
em veículos ou em outras aeronaves. (MACEDO, 2012) 
 

Diante do exposto, o Exército Brasileiro, por meio de altos investimentos, 

modernizou alguns modelos de aeronaves e adquiriu algumas outras a fim de 

melhor atender as necessidades da F Ter e de fazer frente à evolução dos 

armamentos antiaéreos. Aeronaves de combate ao longo dos anos tiveram 

equipamentos de GE incorporadas aos seus sistemas, o que aumenta a 

possibilidade de sobrevivência das tropas em combate. Por isso, é importante 

verificar se nossas aeronaves estão em condição de oferecer esta proteção aos 

seus militares. 
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1.1.2 Formulação do Problema 

 
 

Diante dessa conjuntura, formulou-se o seguinte problema de pesquisa: 

frente aos vastos recursos financeiros investidos na modernização de algumas 

aeronaves da Av Ex e a relevância do emprego de GE no combate em amplo 

espectro, os sistemas atuais das aeronaves da Av Ex promovem a sua 

autosegurança? 

 
 

1.2 OBJETIVOS  

 
 

O trabalho está em consonância com Plano Estratégico do Exército (PEEx) 

2020-2023, publicada através da Portaria 1.968, de 03 de dezembro de 2019, do 

Cmt Exército: Estruturar a Aviação do Exército e Modernizar as aeronaves da 

Aviação do Exército, além de se enquadrar no Plano de Obtenção de Capacidades 

Materiais – PCM: Equipamentos de Comunicações e Guerra Eletrônica. 

 

 
1.2.1. Objetivo geral 

 

 
O objetivo geral desta pesquisa é verificar as capacidades e deficiências dos 

sistemas de GE das aeronaves do Exército Brasileiro. 

 
 

1.2.2. Objetivo específico 

 
 

A fim de alcançar o objetivo geral de estudo, os seguintes objetivos 

específicos foram formulados, para compreender de forma lógica e coerente a 

elaboração do trabalho: 

a) Definir os principais conceitos de GE; 

b) Apresentar os equipamentos de GE (que atualmente compõem) das 

aeronaves da Av Ex; 

c) Verificar as possibilidades de emprego do vetor aéreo como 

potencializador do poder de combate terrestre; e 
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d) Sugerir, caso seja necessário, possíveis adequações às aeronaves a fim 

de que elas atendam ao combate em amplo espectro. 

 

 
1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

 
Em sintonia com a situação-problema descrita anteriormente e com a 

finalidade de se atingir os objetivos propostos, foram levantas as seguintes 

questões: 

a) Quais os principais conceitos de GE? 

b) Como pode ser empregado o vetor aéreo de forma a potencializar o poder 

de combate terrestre? 

c) Quais os equipamentos de GE das aeronaves da Av Ex? 

d) O  que pode ser realizado a fim de ampliar ou potencializar as Aeronaves 

no contexto de GE 

 
 

1.4 METODOLOGIA 

 
 

A fim de ter subsídios que possibilitem formular uma solução para o problema, 

o escopo desta pesquisa focou na leitura analítica, questionários, argumentação e 

discussão de resultados.  

Segundo Fernandes (2003), quanto à abordagem do problema foram 

utilizados os conceitos de pesquisa quantitativa e qualitativa. Os métodos 

qualitativos descrevem uma relação entre o objetivo e os resultados que não podem 

ser interpretadas através de números, nomeando-se como uma pesquisa descritiva. 

Todas as interpretações dos fenômenos são analisadas indutivamente.  

Fernandes (2003) ainda coloca que os métodos quantitativos devem ser 

quantificados para promover resultados confiáveis. Eles trabalham com dados 

numéricos e técnicas estatísticas tanto para classificar como para anal isar os 

resultados. 

Quanto ao objetivo geral, foi feito um estudo bibliográfico com a leitura 

exploratória e seletiva do material de pesquisa, por meio de manuais e diversos 

artigos sobre o tema, contribuindo para a síntese e análise dos resultados dos 
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estudos existentes na área, de forma a compilar as atuais informações e de maneira 

compreensível. 

 

 
1.4.1. Objeto Formal De Estudo 

 

 
Para alcançar os objetivos deste projeto foi realizada uma análise crítica e 

bibliográfica dos recursos e possibilidades de GE nas aeronaves do EB. Além disto, 

foi aplicado um questionário em uma amostra de pilotos de combate dos batalhões 

operacionais da Av Ex. Os participantes receberam um termo de consentimento livre 

e esclarecido (APÊNDICE A), que abordou os métodos e objetivos da pesquisa. 

 
 

1.4.2 Amostra 

 
 
A população da qual foi retirada a amostragem do questionário é constituída 

por pilotos da Av Ex integrantes dos batalhões operacionais. O critério para inclusão 

foi que o militar seja piloto de alguma aeronave da Av Ex alvo deste estudo e tenha 

concluído o curso de Piloto de Combate. 

Através desta amostragem intencional foi possivel selecionar os pilotos que 

participaram de Operações Aeromóveis, foram empregados em missões reais com 

outras tropas e participaram de exercícios de adestramento.  

 
 

1.4.3 Delineamento Da Pesquisa 

 
 

O delineamento da pesquisa se deu por levantamento bibliográfico de 

artigos, estudos científicos e através da análise dos dados coletados, apresentação 

e discussão dos resultados. Foi aplicado um questionário nos pilotos de combate da 

Av Ex. 

Pelos métodos relatados, o estudo se deu por um delineamento descritivo e 

por pesquisa documental, se desenhando de forma qualitativa, incluindo ao estudo 

teórico da revisão de literatura, dados subjetivos das respostas do questionário junto 

aos pilotos da Av Ex. No entanto, de acordo com o padrão de resposta coletado 

puderam ser utilizados recursos quantitativos para facilitar a exposição dos dados. 
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1.4.4 Procedimentos para a Revisão de Literatura 

 
 

A pesquisa iniciou com a definição de termos e conceitos relacionados ao 

tema, sendo realizada uma busca em artigos científicos, bases acadêmicas e 

manuais do Exército Brasileiro, objetivando relacionar os termos das palavras-

chaves deste projeto, com a finalidade de coletar dados sobre como é o emprego da 

GE para a proteção de helicópteros, suas tripulações e as tropas helitransportadas. 

A busca foi realizada com expressões em inglês e português, sendo delimitado o 

período para os últimos 16 (dezesseis) anos.  

Foram utilizadas as palavras-chaves “Guerra Eletrônica”, “Autoproteção de 

aeronaves”, “Guerra Eletrônica em Helicópteros”, “Aviação do Exército Brasileiro”, 

em sítios eletrônicos de procura na internet e na Biblioteca Digital do Exército. 

 

 
1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 
 
A partir da seleção do tema, deu-se início ao levantamento bibliográfico. 

Com o embasamento teórico, levantou-se o problema e as hipóteses que 

propiciaram o objetivo do estudo e a metodologia para alcançá-lo.   

A inclusão de dados ocorreu conforme os seguintes critérios: 

a. Critério de inclusão: informação relevante, objetiva e de fonte confiável 

composta de estudos e investigações científicas sobre GE em plataforma aérea. 

b. Critério de exclusão: informação sem fonte confiável ou que aborde a 

temática sem correspondência com os objetivos deste estudo. 

Os estudos da revisão da literatura permitiram o aprofundamento no 

assunto, que após conhecido e entendido, serão levados à avaliação de pilotos 

militares da Av Ex, por meio dos questionários, em que puderam ser levantados os 

aspectos subjetivos e comprobatórios sobre o tema. 

 
 

1.4.6 Instrumentos 

 

 
Para a realização deste trabalho, foi realizada uma revisão bibliográfica de 

fontes nacionais e internacionais como livros e artigos científicos, além de pesquisa 
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documental das atuais diretrizes das Forças Armadas brasileiras sobre o tema, a fim 

de se obter um embasamento teórico consistente e moderno. 

Um questionário (APENDICE A) foi aplicado à amostra de pilotos de 

combate do Exército Brasileiro e incluiu um termo de consentimento livre e 

esclarecido, introduzindo e explicando a intenção da pesquisa. 

A realização do questionário visou obter um panorama atual e pessoal a 

respeito do tema, acessando o conhecimento dos militares especialistas, os quais 

empiricamente vivenciam as limitações e os recursos disponíveis no sistema Av Ex. 

Isto viabilizou o entendimento detalhado e ponderado das variáveis estudadas, 

permitindo a mensuração da aplicabilidade dos recursos de GE disponíveis e da 

necessidade da aquisição de novas tecnologias. 

 
 

1.4.7 Análise dos Dados 

 
 

Os dados obtidos na revisão bibliográfica, documental e as respostas foram 

analisados qualitativamente. Desta análise de dados obtidos tem-se por objetivo 

determinar as deficiências técnicas e operacionais que atenderam ao tema proposto, 

isto permitiu o embasamento de outras fases da pesquisa construindo um estudo 

crítico. 

Os dados dos questionários foram analisados quantitativamente. A 

apresentação foi categorizada com base nas variáveis estudadas. Foi identificada a 

que variável pertence o dado a ser tabulado pelo processo da codificação. Com o 

objetivo de realizar a contagem da frequência dos conjuntos foi efetuada a tabulação 

simples e os resultados foram apresentados na forma de tabelas ou gráficos. 

A análise estatística dos dados foi realizada no nível descritivo (descrição 

dos dados) com a intenção de evidenciar o que é comum nos diferentes ambientes e 

mostrar a importância da relação entre as variáveis estudadas. Os resultados 

obtidos foram interpretados através de um teste de significância não-paramétrico, 

para verificar de que maneira a variável independente influenciou sobre a variável 

dependente. 
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1.5   JUSTIFICATIVAS 

 
 

O aumento da população, a escasses de recursos, os conflitos étnico-

religiosos e os interesses políticos que organizam a engrenagem de todo o sistema 

aproximaram o combate das áreas urbanas. O dano que antes era visto em 

extensos campos de batalha, hoje acontece em vilarejos, com utilização de mísseis, 

foguetes e munições de elevado calibre. 

O emprego de todo este poder de fogo gera dano colateral, principalmente 

sobre civis, que acabam mortos ou gravemente feridos. Uma das formas de mitigar 

tal desastre é o emprego de helicópteros, tanto para ataque quanto para o transforte 

de tropa.  

O desenvolvimento tecnológico ocorre para as duas forças beligerantes, 

mesmo que uma das partes envolvidas no conflito não disponha de força aérea, ela 

possuirá em menor ou maior grau, capacidade de fazer frente e destruir aeronaves. 

A necessidade de apoiar o combate o mais a frente possível diminuindo os 

efeitos nocivos à população inocente, sem deixar de oferecer às tripulações e à 

tropa transportada segurança, reveste este estudo de importância, ao fazer uma 

pesquisa bibliográfica e um levantamento das atuais capacidades das aeronaves do 

Exército Brasileiro no que tange à autoproteção proporcionado pela Guerra 

Eletrônica. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 
 
 

2.1  OS PRINCIPAIS CONCEITOS DE GUERRA ELETRÔNICA 

 
 

Por definição a Guerra Eletrônica é: 
 

Um conjunto de ações que visam a explorar as emissões do 
inimigo em toda a faixa do espectro eletromagnético, com a finalidade de 
conhecer a sua ordem de batalha, suas intenções e capacidades, e, 
também, utilizar medidas adequadas para negar o uso efetivo dos seus 
sistemas, enquanto se protege e utiliza, com eficácia, os sistemas próprios. 
(BRASIL, 2019, p. 2-3) 

 

 
O campo de atuação da Guerra Eletrônica se divide em: 

Comunicações (Com): abrange os sinais eletromagnéticos e equipamentos 
utilizados para o trânsito de informações, sejam analógicas ou digitais. 
Incluem-se, nesse campo, os radiotransmissores, multicanais, sistemas 
troncalizados, sistemas de comunicações baseados em óptica de espaço 
livre (“free-space optics” - FSO) e receptores em geral. 

Não Comunicações (NCom): encampa os sinais eletromagnéticos e 
equipamentos utilizados na produção de informações (sensoriamento). São 
empregados neste campo os radares em geral, sensores optoeletrônicos, 
intensificadores de imagens e os diversos armamentos que empregam 
guiamento eletromagnético. (BRASIL, 2019, p.20) 

 

2.1.1 Medidas de Apoio de Guerra Eletrônica (MAGE) 

 
 
A GE possui três ramos ou medidas que tem por finalidade apoiar, atacar e 

proteger os sistemas aos quais ela está integrada.  

 

As MAGE visam à obtenção e análise de dados, a partir das emissões 
eletromagnéticas de interesse, oriundas do oponente. São ações das MAGE 
busca de interceptação (Bsc Itc), monitoração (Mon), localização eletrônica 
(Loc Elt), registro (Reg) e análise de Guerra Eletrônica (Anl GE). (BRASIL, p 
2-6, 2019) 

 

 
2.1.2 Medidas de Ataque de Guerra Eletrônica (MAE) 

 
 
As MAE visam destruir, neutralizar ou degradar a capacidade de combate do 

oponente, negando-lhe o uso eficiente do espectro eletromagnético, por intermédio 



17 

 

da radiação, reirradiação, reflexão, alteração ou absorção intencional de energia 

eletromagnética ou, ainda, pela destruição física dos sistemas eletrônicos do 

oponente, por meio de ações ofensivas específicas e especializadas. São ações das 

MAE não destrutivas, o bloqueio (Blq) e o despistamento (Dptt). São ações das MAE 

destrutivas a emissão de energia direcionada (EED) e o guiamento de armas pela 

emissão do alvo (GAEA). (BRASIL, 2019) 

 

 
2.1.3 Medidas de Proteção Eletrônica (MPE) 

 

 
As MPE são fundamentais para helicópteros de combate, pois permitem aos 

tripulantes destas aeronaves se comunicarem através dos rádios (criptografia e salto 

de freqüência) sem serem detectados ou sem terem sua comunicação interceptada 

pelo inimigo. 

 

As MPE visam assegurar a utilização eficaz e segura das próprias emissões 
eletromagnéticas, a despeito da existência de ações ofensivas de GE, 
empreendidas pela ameaça e/ou pelas forças amigas, ou, ainda, de fontes 
de interferência não intencionais. São ações das MPE as ações anti-MAGE 
e ações anti-MAE. (BRASIL, 2019, p. 2-6) 

 

 
2.1.4 Inteligência de Sinais (Intlg Sin) 

 
 

A Intlg Sin ou SIGINT (Signals Intelligence) é a atividade que visa a 
obtenção e o processamento sistemático de informações sobre os sistemas 
de comunicações, os sensores eletrônicos e a capacidade de guerra 
eletrônica do oponente. Equivale ao termo Inteligência do Sinal e divide-se 
em Inteligência de Comunicações (COMINT) e de Não Comunicações 
(ELINT). A atividade de SIGINT guarda estreita correlação operacional com 
o ramo das MAGE, possuindo, portanto, capacidade de GE e relacionando-
se com essa, por meio da troca de dados e informações. (BRASIL, 2019, p. 
2-7) 

 
 

2.1.5 Aprestamento de Guerra Eletrônica (Apr GE) 

 
 
Apr GE é o conjunto de medidas de prontificação ou preparo que 

compreende atividades de pesquisa, de desenvolvimento, de logística e de 

capacitação de recursos humanos. (BRASIL, p 2-7, 2019) 
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2.2 EMPREGO DO VETOR AÉREO COMO POTENCIALIZADOR DO PODER DE 

COMBATE TERRESTRE 

 
 

2.2.1 Contexto histórico 

 

A GE evoluiu à medida que os armamentos e os meios militares foram 

aprimorados durante e após a Segunda Guerra Mundial. Os radares e sistemas de 

aquisição de ondas de rádio obrigaram as aeronaves a incorporar as medidas de 

guerra eletrônica ao seu arsenal. 

 

A primeira tentativa de armar helicópteros foi feita pelos alemães em 1944, 
quando uma metralhadora foi montada no nariz do helicóptero Fa-223 
“Drache” (EVERETT, 1983). Helicópteros foram usados em operações de 
contrainsurgência pelos britânicos na Malásia a partir de 1950 (ALLEN, 
1993). Na Guerra da Coréia, helicópteros foram usados em grande parte 
para busca e resgate (SAR), SAR em combate (CSAR), evacuação de 
baixas e também para o transporte de homens e materiais (DUNSTAN, 
1988). Os helicópteros franceses rotineiramente armados durante o conflito 
de 1954-1962 na Argélia e o helicóptero de ataque fez sua estréia quando o 
AH-1G Huey Cobra entrou em operação no Vietnã em 1967 
 (KOCKS, 2000). A Guerra do Vietnã ensinou muitas lições valiosas, mas 
teve um custo de mais de 2.500 helicópteros perdidos devido à ação do 
inimigo (GUNSTON, 1998). (HEYKEL, 2005 apud DE SÁ, 2018, p. 20) 

 

Percebe-se uma evolução gradativa do emprego de helicópteros nos 

conflitos armados devido sua grande versatilidade. Ainda que estas aeronaves 

tenham sido armadas com metralhadoras e mísseis, os equipamentos e sistemas de 

contramedidas eletrônicas não foram descartados e são igualmente importantes 

para o cumprimento da missão e sobrevivência das tripulações.  

Os pontos fortes dos helicópteros nos campos de batalha conforme Heykel 

(2005, p.45): 

Tanto helicópteros de transporte quanto de ataque têm características que 
os diferenciam dos aviões de asa fixa. Howze defende os helicópteros de 
campo de batalha usando a experiência da Segunda Guerra Mundial, pois 
há dois elementos principais de força militar na batalha terrestre: mobilidade 
e poder de fogo (HOWZE, 1979). Não podemos ser deficientes em nenhum 
deles, e nada permite mais mobilidade do helicóptero no campo de batalha. 
Os helicópteros abrem mais plenamente a terceira dimensão, o ar, para as 
operações militares. Os helicópteros de ataque custam menos que os de 
asa fixa, podem operar sem a infraestrutura de um aeródromo, podem se 
mobilizar para as forças terrestres e se dedicarem à missão de batalha de 
armas combinadas em que podem prestar apoio às tropas terrestres 
sempre que sempre que necessário (KHAIR, 1999). A força dos 
helicópteros de ataque no campo de batalha urbano está na capacidade de 
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usar engajamentos de precisão para destruir alvos seletivos com danos 
colaterais mínimos (JONES, 1996) (HEYKEL, 2005 apud DE SÁ, 2018, p. 
20). 

 

As aeronaves de asa rotativa possuem características ímpares que as 

distinguem das de asa fixa, em especial a capacidade de pousar e decolar na 

vertical, sem a necessidade de pistas de pouso e aeroportos, proporcionando assim, 

a aeromobilidade à F Ter. Isto por si só proporciona o embarque e infiltração de 

tropas em pontos específicos, aproveitando-se do terreno e aumentado a 

capacidade de surpreender o inimigo.  

As principais desvantagens dos helicópteros nos campos de batalha 

conforme Heykel (2005, p.46): 

 

Helicópteros são inerentemente instáveis e difíceis para voar, e helicópteros 
com rotor de cauda são sensíveis ao vento cruzado. Além disso, a máxima 
velocidade dos helicópteros é de apenas 330 km/h e o limite de aceleração 
é de 3G (GUNSTON, 1998). Os helicópteros são sensíveis ao peso 
adicional o que limita estritamente a blindagem e o equipamento de 
proteção, e os rotores são particularmente suscetíveis e quase impossíveis 
de proteger. À noite ou sob condições de pouca visibilidade, os helicópteros 
podem ter que aumentar a altitude de vôo (ANON, 1992), o que aumenta a 
suscetibilidade a ameaças de radar e fogo direto. A velocidade do 
transporte por helicóptero pode ser severamente restrita: helicóptero para o 
vôo na terra deve adotar uma velocidade de 90 km/h ou menos (GUNSTON, 
1998). Vôo tático também pode provocar uma carga de trabalho excessiva 
para o piloto (AMATO, 2000). (HEYKEL, 2005, apud DE SÁ, p. 21 2018) 

Preocupações têm sido levantadas sobre a proteção proporcionada pelo 
vôo sobre a superfície da terra no futuro: maior redundância em sistemas de 
defesa aérea em rede e processadores aprimorados que permitem que 
tarefas de computação mais complexas sejam executadas, permitirão a 
detecção e o engajamento de aeronaves de baixa altitude (WALL, 2000). 
Durante a principal fase de combate da Guerra do Iraque de 2003, os EUA 
perderam sete aeronaves, seis das quais eram helicópteros de ataque 
(MOSLEY, 2003), em abril de 2004, nove helicópteros do Exército dos EUA 
foram abatidos com a perda de 32 vidas (RIVERS, 2004). (HEYKEL, 2005, 
apud DE SÁ, p. 21 2018) 

De acordo com uma declaração sobre a experiência do Iraque quando você 
compromete a sobrevivência por causa da mobilidade, você tem um monte 
de poder de fogo formidável que é de uso limitado, pois simplesmente não 
pode sobreviver. De acordo com essa fonte, o helicóptero de ataque é 
defeituoso, colocando o poder de fogo no ar, onde é mais vulnerável 
(OPALL, 2003). (HEYKEL, 2005, apud DE SÁ, p. 21 2018) 

 

O fator que mais limita um helicóptero, via de regra, é o peso de decolagem, 

haja vista a necessidade de contrapor o máximo de autonomia (combustível) ante a 

quantidade de tropa embarcada, aos armamentos, munições e equipamentos 

diversos. Além disto, sua velocidade é relativamente baixa, voando em média entre 
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80kt e 120kt, ficando sujeito aos projéteis de tiro tenso e RPGs. O vôo é limitado a 

altitude de 15.000 Ft e fica sujeito aos mísseis antiaéreos de baixa altura e a um 

tempo de reação muito pequeno. 

O quadro abaixo mostra o emprego de helicópteros em guerras e o cenário 

encontrado pelas forças que possuíam aeronaves segundo Heykel (2005, p. 48): 

 

Tipo de Conflito Cenário Nota 

Granada (1983), 
Somália (1993), 
Chechênia(94-99),  
Afeganistão 
(2001-),  
Iraque(2003-2011) 

Forças ofensivas superiores em número e equipamento. 
Somália terminou em derrota para forças ofensivas; 
Chechênia e Afeganistão persistem. O Iraque se 
transformou em resistência clandestina. Helicópteros usados 
extensivamente e considerados vulneráveis para armas não 
sofisticadas, particularmente RPGs. 

Numerosos 
helicópteros 
destruídos e 
danificados 
por fogo 
hostil. 

Guerra de 
guerrilha e 
terrorismo 
 

A guerra de guerrilha e o terrorismo são exemplos de guerra 
assimétrica, caracterizada pela situação da Chechênia. 
Ataque helicópteros são usados, e para operações de 
assassinato em ambiente urbano (OPALL, 2001). 
Emboscadas contra helicópteros com fogo de armas 
pequenas, RPGs e mísseis MANPADS (Man-Portable Air-
Defense Systems) são típicas.  

Uso 
unilateral 
de 
helicópteros. 
 

Apoio à paz 
operações 

Helicópteros usados principalmente para entregar ajuda 
humanitária, mas helicópteros de ataque têm sido usados 
para vigilância da área (JANSSEN, 2001). 

Meio 
favorável ao 
emprego 

  QUADRO 1 – Emprego de aeronaves   

  Fonte: HEYKEL, 2005 (tradução nossa) 

 

Os helicópteros são muito vulneráveis aos mísseis e foguetes, sendo as 

principais causas de baixas nas guerras recentes, onde houve emprego deste vetor 

aéreo. A tabela abaixo mostra um contexto histórico do emprego de helicópteros em 

alguns conflitos, danos sofridos e unidades abatidas segundo Heykel (2005, p. 49): 

 

Conflito Perdas de Helicópteros 

Vietnã (1961-
1973) 

2.587 helicópteros baixados em ação inimiga; 2.282 baixados para 
“manutenções”. Um acerto de fogo inimigo para cada 1.147 surtidas; um 
disparo para baixo por 13.461 surtidas; um abatido por 21.194 surtidas. 

Granada 1983 7 destruídos, 11 danificados 

Panamá 1989 4 destruídos, 45 danificados 

Somália 1993 2 destruídos, 2 danificados no ataque a Mogadíscio em 3 de outubro 

Chechenia 
(Dez de 94 a 
Ago de 96) 

Estimativas não confirmadas afirmam que 1 helicóptero em 10 foi 
destruído, 1 em 4 foi danificado 

Afeganistão 
2002 

Operação “Anaconda”: 7 helicópteros de ataque participaram da a 
operação; todos danificados, 4 tiveram que se retirar da luta 

Iraque 2003 
Operação Karbala: 31 helicópteros danificados em 32, alguns 
gravemente; 1 caiu na aterrissagem, 1  aterrissaram em terreno inimigo. 

TABELA 1 – Perda de Helicópteros em conflitos recentes 

Fonte: HEYKEL, 2005 (tradução nossa). 
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Nas guerras mais recentes, Iraque e Afeganistão, mais de 90% dos 

helicópteros sofreram algum tipo de avaria, alguns não puderam prosseguir mesmo 

após reparos e um destruído. Nas guerras da decada de 80 e 90, a destruição foi 

maior, muito devido à falta de sistemas como o ICAS e adestramentos das 

tripulações. 

Segundo Heikel (2005) a mudança do cenário global de guerra geral para de 

menor escala com menos conflitos tecnologicamente sofisticados indicariam que a 

necessidade de suítes EWSP (Electronic Warfare Self-Protection) em helicópteros 

(ou qualquer plataforma) diminuiu. No entanto, a proliferação de alta tecnologia de 

baixo custo de armas, como MANPAD e mísseis ATGW (Anti-Tank Guided 

Weapon), garante que estes podem ser encontrados em qualquer conflito. A 

mudança foi, portanto, de ameaças de radar para ameaças eletroópticas (EO). 

 Além disso, Heikel (2005) descreve que o cenário de ameaça provável não 

é o mesmo para grandes potências; ameaças devem ser analisadas da forma mais 

relevante. A capacidade de sobrevivência das aeronaves do Exército é reforçada por 

fogo terrestre supressivo, apoio de defesa antiaérea próxima, o adequado uso de 

inteligência para o planejamento de operações de aviação, o efeito da tática e 

técnicas para aumentar a capacidade de sobrevivência, o desejo do soldado de 

cumprir sua missão e o efeito do comando pessoal de atenção. 

E Heikel (2005) conclui parcialmente que as partes interessadas nas MAGE 

representam um grupo heterogêneo, logo tem interesses distintos. A vida das 

tripulações depende de um sistema eficaz de proteção de GE, a menos que 

tripulações aéreas tenham necessidade de estar em combate, suas prioridades 

estarão prioritariamente em outras necessidades. Os engenheiros aeronáuticos 

acreditam que os componentes de MAGE apresentam demandas de peso, espaço e 

energia em uma plataforma frequentemente sobrecarregada. 
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2.2.2 Aviação no Exército Brasileiro 

 
 
A Aviação do Exército Brasileiro pode ser empregada em diversos tipos de 

operações devido os princípios de emprego mobilidade, alcance e flexibilidade 

conforme Quadro 3-1, extraído do Manual EB70-MC-10.358: 

 

 

QUADRO 2 – Resumo das principais tarefas do B Av Ex em função do tipo de 

operação 

Fonte: do Manual EB70-MC-10.358 
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Percebe-se pela tese de mestrado do então Maj Luís Cláudio de Mattos 

Basto (2002) outras possibilidades para a Av Ex: 

 

a) Reconhecimento detalhado e atualizado do terreno urbano e da atividade 
da F Adv;  
b) Complementar o comando e controle da tropa de superfície; 
c) Permitir aos comandantes o conhecimento em tempo real da situação, 
através das missões de observação; 
d) Apoio cerrado às operações psicológicas; 
e) Realização de missões de transporte de feridos; 
f) Apoio às comunicações, como plataforma de retransmissão; e 
g) Colaborar de forma definitiva na dissuasão. 
Pode-se ainda, incluir as seguintes possibilidades: 
a) Busca de dados; 
b) Dissimulação, ao empregar o helicóptero em pontos diferentes daqueles 
nos quais ocorrerão as operações; 
c) Escolta de comboio; 
d) Transporte de autoridades; 
e) Patrulhamento aéreo de vias e estradas; 
f) Inquietação; 
g) Apoio logístico; e 
h) Outras, como as já citadas clássicas missões da Av Ex. (BASTO, 2002, p. 
161) 

 
 

2.3 GUERRA ELETRÔNICA NAS AERONAVES DA AV EX 

 
 

2.3.1 Projeto H-XBR 

 
 

No que tange a Av Ex, o Projeto H-XBR se constituiu de contrato de 

aquisição de cinquenta helicópteros de médio porte de emprego geral para as 

Forças Armadas, cobrindo apoio logístico inicial, suporte logístico contratado (CLS) e 

acordo de cooperação industrial e compensação (offset – valor da obrigação no 

mesmo valor da aquisição) no valor de € 1.897.830.500,00 (cerca de R$ 

6.306.547.686,42). O H-XBR prevê uma série de responsabilidades para a 

contratante, incluindo índices crescentes de nacionalização e implantação de um 

Centro de Engenharia na fábrica da empresa Helibras, em Itajubá-MG, embora 

autores ressaltem as limitações dessa transferência de tecnologia uma vez que a 

Helibras é uma subsidiária da Eurocopter (atual Airbus Helicopters). (SERRÃO; 

RAMOS; PEDONE, 2014). 

“Esta nova aeronave possui a mais avançada tecnologia de equipamentos 

aviônicos e mecânicos, além de estar configurada para receber sistemas de GE, 
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mas especificamente para autoproteção (Self Protection Eletronic Warfare- EWSP)”. 

(MACEDO, 2012) 

 

 
2.3.2 Digital Map 

 

 
A aeronave H-225M Jaguar possui alguns equipamentos que fazem parte da 

sua autoproteção e conforme Da Silva (2018, p. 26): 

O Digital Map (DMAP) é mais um sistema exclusivo da aeronave Jaguar, 
que permite a navegação do piloto através de um mapa digital mostrado em 
uma das telas do cockpit da aeronave. Cabe destacar aqui que, além dos 
mapas do banco de dados padrão da aeronave, é possível que sejam 
inseridos outros, a critério do usuário. O piloto pode, por exemplo, ter a 
posição exata de sua aeronave em uma mesma carta que a tropa de 
superfície, ou o comando da missão, esteja utilizando, mostrada em uma 
tela a sua frente, aumentando a consciência situacional da tripulação. O 
sistema, atrelado ao sistema de comunicações da aeronave, permite ainda 
a busca através de frequência, ou seja, a partir de determinada freqüência 
selecionada no rádio, é possível  determinar de onde vem tal emanação e 
ondas. Com isso, após uma triangulação, é possível, estimar com boa 
precisão, onde está uma tropa a ser resgatada que tenta contato com a 
aeronave em dada frequência pré-estabelecida, para se citar um exemplo 
de emprego. (DA SILVA, 2018, p.23) 

 

2.3.3 Rádios 

 

 
A comunicação é primordial para coordenar as ações no combate, mas o 

desejável é que estes dados sejam enviados com segurança de forma que o inimigo 

não consiga entender e nem mesmo recebê-los.  

 

Em diversas situações, as soluções baseadas no rádio consistem numa 
forma econômica e confiável para melhorar a velocidade e sensibilidade dos 
sistemas de transmissão e distribuição. Além disso, o uso do rádio propicia 
integrar de forma econômica a geração distribuída praticamente em 
qualquer ponto dos sistemas de controle de potência. (ACHANTA et al, 
2010).  

Ao utilizar a tecnologia baseada dos rádios nas aplicações de proteção e 
controle, diversos fatores têm um papel importante no desempenho global 
do sistema e devem ser considerados: latência, disponibilidade, segurança 
e confiabilidade, robustez para ambientes agressivos e criptografia. A 
criptografia é o processo que usa um algoritmo, denominado criptograma, 
para transformar as informações do usuário num formato ilegível de forma a 
evitar o acesso e uso dessas informações por qualquer indivíduo que não 
possua a chave do criptograma. Os modernos algoritmos de criptografia 
eletrônica continuam a usar essas técnicas de uma forma muito mais 
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sofisticada para fornecer segurança cibernética para a indústria de energia 
elétrica. (ACHANTA et al, 2010, p. 1) 

 

A criptografia é empregada nos sistemas financeiros e em diversas 

empresas civis com o objetivo de proteger dados e transações bancárias, as 

aeronaves do Exército Brasileiro dispõem dessa tecnologia. 

No que tange a rádios de comunicação, o Jaguar possui dois rádios 
VHF/UHF e um rádio HF. Possui ainda equipamentos rádios de auxílio a 
navegação (NDB, VOR, ILS e etc) que não são alvo deste estudo. O que 
chama a atenção é a tecnologia agregada a esses rádios. Os rádios VHF 
possuem o chamado “modo SECCOS”, que consiste em um modo seguro 
de exploração das comunicações através de criptografia e salto de 
frequência, proporcionando maior segurança em seu emprego e evitando 
interferências adversas. (DA SILVA, 2018, p. 26)  

O rádio HF, via de regra, destina-se às comunicações a longas distâncias e 
é difícil sua configuração para regiões próximas, e quando se consegue, 
normalmente a fonia fica com a qualidade muito prejudicada. No entanto, o 
rádio HF da aeronave Jaguar possui o modo “ALE” (Automatic Link 
Establishment), que nada mais é que um sistema designado para aumentar 
a confiabilidade das comunicações HF entre rádios com a mesma 
capacidade, reduzindo a carga de trabalho do operador ao realizar, 
automaticamente, a conectividade através da melhor frequência disponível, 
e manter a melhor frequência possível através de um scan contínuo de 
frequências. (DA SILVA, 2018, p. 27) 

Atualmente, além do modelo Jaguar, as aeronaves Pantera modernizado 
K2, Fennec modernizado e Cougar também possuem o modo ALE. Cabe 
destacar também, que toda a fonia é digital, o que proporciona grande 
clareza e entendimento das mensagens, evitando o que ocorre em modelos 
mais antigos, de fonia com ruídos, chiados, ou muito baixa, dificultando o 
trabalho. (DA SILVA, 2018, p. 27) 

 
 

2.3.4 Equipamentos Auxiliares de Defesa Integrados - Integrated Defensive 

Aids Suite (IDAS) 

 
 
O conjunto de equipamentos auxiliares de defesa denominado IDAS 

(Integrated Defensive Aids Suite) é composto pelo sistema EWS (Eletronic Warfare 

System), por  sensores que alertam as tripulações sobre ameaças de radares (RWS 

– Radar Warning System) em tempo oportuno e emissão laser (LWS -Laser Warning 

Subsystem) e mísseis hostis (MAWS – Missile Warning System) conforme figura 

abaixo: 
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FIGURA 1: Estrutura da autoproteção do H225M 

Fonte: DE SÁ, 2018 

 

 

 

FIGURA 2: H-225M Jaguar 

Fonte: VALDUGA, 2015 

 
 
Na figura anterior podemos observar os equipamentos que compõem o 

IDAS.  

Na parte frontal, logo acima das cabines do piloto e do co-piloto, pode-se 

observar os sensores que realizam a função de avisar antecipadamente a 
aeronave de um ataque. São eles: Sistema Alarme radar (RWS), Sistema 
Alarme Laser (LWS) e Sistema Alarme de Aproximação de Míssil Ofensivo 
(MAWS). (DE SÁ, 2018, p. 35) 

A função do IDAS é promover uma maior consciência situacional 

durante o combate, oferencendo dados, em tempo hábil, para que seja 
possível uma defesa adequada ao ataque em questão, de maneira a 
conferir maior capacidade à tripulação do helicóptero de se defender com 
eficácia. (DE SÁ, 2018, p.35) 

O IDAS pode ser configurado para se tornar o sistema top de linha com 
aviso por laser, aviso de aproximação por mísseis, bem como capacidade 
de detecção multiespectral para radar. O sistema é totalmente integrado ao 
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dispensador de medidas defensivas BOP-L. Com o IDAS é possível obter 
aviso multi-espectral de radar, laser e mísseis com contramedidas 
automaticamente efetivadas. (DE SÁ, 2018, p. 36) 

 

A arquitetura modular do sistema permite que o IDAS seja 

configurado para qualquer combinação dos três tipos de sistemas de sensores. O 

IDAS oferece uma suíte de auxílio defensivo de custo efetivo que 

oferece desempenho excepcional em um peso leve para uma ampla variedade de 

aeronaves. (DE SÁ, 2018) 

 
 

2.3.4.1 Electronic Warfare System (EWS) 

 
 

É um sistema que detecta e mostra para o piloto quando a aeronave está 

sendo ameaçada por algum sistema de armas inimigo, seja laser, míssel ou radar.  

O EWS consegue lançar contramedidas automáticas ou manuais e é composto por 

alguns subsistemas.  

 
 

2.3.4.1.1 Sistema de Alarme Radar 

 
 
O sistema utilizado na aeronave H-225M Jaguar serve para alertar os 

tripulantes, simultaneamente, contra vários tipos de radares apontados para a 

aeronave. 

O sistema alerta radar (RWS - Radar Warning System) é formado pelo 
sensor RWS- 300 que possui formato espiral e é encoberta por uma cápsula 
cilíndrica. Essas antenas estão dispostas em 4 unidades, sendo 2 avante e 
2 a ré. A função de alerta de radar apresenta uma solução compacta, de 
banda larga e alta sensibilidade com alta probabilidade de interceptação 
(POI). A adição de um receptor digital opcional (DRx) transforma a 
funcionalidade de alerta de radar em um sistema completo. (DE SÁ, 2018, 
p.37)  
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FIGURA 3: Radar Warning System (RWS) 

Fonte: VICTORIO, 2015 

 

 
2.3.4.1.2 Sistema de Alarme Laser (LWS) 

 
 
Segundo De Sá (2018), o diferencial deste sistema é que além de classificar 

as emissões de laser, ele também é capaz de identificar a emissão de laser devido à 

existência de uma biblioteca de ameaças previamente estabelecida pelo usuário. 

 

O sistema de alarme laser (LWS – Laser Warning System) é constituído por 
quatro sensores LWS-310 e uma placa de processador localizada no 
controlador de guerra eletrônica (EWC). Ele possui grande sensibilidade, 
extensa cobertura de ameaças e ótima probabilidade de interceptação (POI) 
para emissões de pulsos singulares e múltiplos. (DE SÁ, 2018, p. 38) 
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FIGURA 4: Laser Warning System (LWS) 

Fonte: VICTORIO, 2015 

Localizado a ré, um de cada bordo, em sistema triplo combinado com RWS 
e MAWS.  À frente podem-se encontrar mais duas unidades, uma em cada 
bordo, em associação com RWS. É composto de 8 pequenas janelas 
multidirecionais com considerável abertura angular, sendo capaz de 
detectar diferentes tipos de lasers. Pode classificar ameaças como 
telêmetros a laser, designadores e lasers usados para orientação de 
mísseis com um sistema embarcado que possua biblioteca dos 
dados. (PORTAL DEFESA, 2015 apud DE SÁ, 2018, p. 39) 

 
 
2.3.4.1.3 Sistema De Alarme De Aproximação De Míssil (MAWS) 

 
 
O sistema de alarme de aproximação de míssil faz parte do equipamento 

aviônico da aeronave militar HM-225. Estes sensores detectam mísseis. O aviso 

adverte que piloto faça uma manobra evasiva, dispare contramedidas disponíveis 

manualmente ou se beneficie destes disparos realizados de forma automática pelo 

sistema, na tentarva de interromper a perseguição dos mísseis inimigos. 

O MAWS (Missile Aproach Warning System) possui um design ótico 
exclusivo, que introduz a tecnologia de filtros associados a tubos 
intensificadores de imagem especialmente projetados e processadores 
matriciais de plano focal para realização de contagem de fótons, produz 
uma alta sensibilidade que determina uma longa faixa de detecção. Para 
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cada sensor está disponível um processador de sinal digital associado que 
faz uso de uma arquitetura de processamento de dados escalonada e 
distribuída para promover a utilização perfeita das informações em tempo 
real. (DE SÁ, 2018, p. 40)  

As funções de digitalização e pré-processamento são realizadas no detector 
usando um processador avançado de plano focal. Os dados de cada sensor 
são transferidos para um processador de sinal digital dedicado (controlador 
MAWS), residente no controlador de guerra eletrônica (EWC), que realiza 
equalização, segmentação e extração de recursos. Cada processador de 
sensor pode detectar e processar vários alvos em potencial, passando os 
dados de recursos espaciais e temporais para a placa do processador no 
EWC. (DE SÁ, 2018, p. 40) 
 
 

 

FIGURA 5: Missile Approach Warning System (MAWS) 

Fonte: VICTORIO, 2015 

 

O controlador MAW, em seguida, executa algoritmos de reconhecimento de 
padrão de rede neural para garantir uma operação precisa com taxas muito 
baixas de alarme falso. O sistema de aviso de aproximação de mísseis está 
em produção para várias plataformas. Foi testado em campo e aprovado 
contra vários mísseis, incluindo disparos de mísseis em condições 
dinâmicas em vôo. (DE SÁ, 2018, p. 40) 
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2.3.4.2 Função de Disperssão de Contramedidas (Série BOP-L) 

 
 
O dispensador de contra-medidas, BOL-P é uma caixa instalada em ambos 

os lados do cone de cauda da aeronave H225M e possuem no interior cargas de 

CHAFF e FLARE. 

Os dispensadores de contramedidas BOP-L são controlados através de um 
controlador dispensador de chaff-and-flare totalmente integrado que reside 
no controlador de guerra eletrônica (EWC). Isto permite a distribuição 
automática sob o controle do EWC na identificação de ameaças. O sistema 
pode manipular cargas úteis misturadas por distribuidor, isto é, debulha e 
chaminés misturadas em cada distribuidor. A capacidade de disparo semi-
automático e manual também é fornecida. (DE SÁ, 2018, p. 42) 

O helicóptero de busca e resgate é equipado com um alarme de radar, 
alarme laser e um sistema de alerta de lançamento de mísseis. O 
helicóptero também possui bloqueadores de radar e infravermelho e um 
sistema de chaff and flare. (DE SÁ, 2018, p. 42) 

Programas e sequências de distribuição definidas pelo usuário são 
selecionadas pelo EWC por ameaça identificada. As técnicas de 
dispensação podem ser definidas na biblioteca de ameaças do EWC e 
carregadas no sistema na linha de vôo. O alijamento de todas as cargas é 
possível em todos os modos de operação sob condições de emergência. 
(DE SÁ, 2018, p. 42) 

 

 
FIGURA 6: Dispensador de contra-medidas, dispositivo em forma de shelter (caixa) 

que fica instalado em cada lado do cone de cauda do helicóptero. 

Fonte: VICTORIO, 2015 
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2.3.4.2.1 Flare 

 
 
O “flare” é um dispositivo lançado para fora da aeronave que emite calor  

fazendo com os mísseis que são atraídos pelo calor possam ser despistados. 

(OLIVEIRA, 2019) 

Desta forma, uma aeronave deve lançar flares quando detecta uma 

ameaça que pode estar utilizando infravermelho tanto para observação quanto para 

guiagem de seus mísseis, criando uma fonte de energia superior àquela 

provocada pela aeronave. À medida que os flares incandescentes caem e se 

afastam da aeronave, eles se apresentam como alvos de maior intensidade, para a 

aeronave interceptadora e/ou para a cabeça de guiagem do míssil. (BRASIL, 2016) 

As manobras táticas são outras formas eficazes de medidas de ataque 

infravermelho. O piloto poderá evadir-se do campo de visão do dispositivo de busca, 

ou manobrar a sua aeronave de forma a colocar o míssil em posição de  

desvantagem, por exemplo, "olhando" para o sol. Se esta manobra for bem 

sucedida (contra um míssil de geração não muito avançada), o míssil não será 

capaz de distinguir o contraste da irradiação da aeronave com a irradiação de fundo,  

desta forma ele não localizará o alvo. (BRASIL, 2016)  

 

 

 

FIGURA 7: Aeronave e “flare” vistos pela cabeça de guiagem de um míssil 

infravermelho. De acordo como lançamento, o centro da zona de 

interesse do míssil desloca-se para fora do alvo. 

Fonte: (BRASIL, 2016) 
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FIGURA 8: o flare deverá emitir mais radiação IR que o alvo real, de forma a se 

tornar um alvo mais interessante para o seeker do míssil. (BRASIL, 

2016) 

Fonte: (BRASIL, 2016) 

 

 

 

FIGURA 9: o flare deverá emitir mais radiação IR que o alvo real, de forma a se 

tornar um alvo mais interessante para o seeker² do míssil.  

Fonte: (BRASIL, 2016) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Decoy: alvo de despistamento  

2. Seeker: cabeça de guiagem do míssil 

1 
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FIGURA 10 - H225M disparando Flare  

Fonte: ARMAMENTO E DEFESA. 2013. Disponível em: 

<http://armamentoedefesa.blogspot.com/2013/09/sistema-de-contramedidas-do-

ec725-passa.html>. Acesso em: 01 Jun 2021. 

 
 

2.3.4.2.2 Chaff 

 
 

O “chaff” é um dispositivo também lançado para fora da aeronave que 

pulveriza palhas de alumínio com a finalidade de refletir as ondas emitidas pelo 

radar inimigo e, dessa forma, despistá-lo. (OLIVEIRA, 2019) 

Para o emprego como autoproteção, é interessante que sejam 

utilizados lançadores de rápida reação, que sejam capazes de ejetar pequenas  

quantidades de chaff, normalmente divididas em cartuchos, lançadas em salvas 

programadas, em um curto intervalo de tempo. Esse objetivo é geralmente obtido 

por meio do uso de dispositivos pirotécnicos, eletricamente acionados por uma 

unidade de controle devidamente programada. Os cartuchos, em número adequado 

para cada aeronave/missão, são transportados em magazines de fácil reposição e 
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que são instalados em pontos de encaixe previamente preparados nas aeronaves. 

(BRASIL, 2016) 

O chaff é utilizado, basicamente, para a formação de nuvens, visando 

mascarar alguma atividade, e para a formação de alvos falsos, de forma a confundir  

o operador radar ou o sistema automático de acompanhamento associado ao 

emprego de armas. (BRASIL, 2016) 

 

 

FIGURA 11: a aeronave está sendo acompanhada pelo radar.  

Fonte: BRASIL, 2016 

 

 

FIGURA 12: O radar abandona a aeronave e acompanha a nuvem de chaff. 

Fonte: BRASIL, 2016 
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O resultado final, após essa sequência, é a manutenção do alvo fora 

do eixo de acompanhamento do radar por tempo suficiente para lhe permitir 

a sobrevivência. Em sistemas menos sofisticados, poderá haver até a perda 

total de qualquer acompanhamento. Nesses casos, são indicadas manobras 

evasivas, que visam “zerar” a velocidade de deslocamento do alvo na 

memória de acompanhamento do radar, quando será atingido o momento 

ideal para o lançamento do chaff, cuja velocidade é praticamente nula. 

Dessa forma, o computador do radar poderá ter problemas para perceber e 

rejeitar o chaff. Uma forma de “zerar” a velocidade do alvo é curvar a 90º, 

afastando a aeronave radialmente do radar, enquanto lança o chaff. 

(BRASIL, 2016) 

 

FIGURA 13: Esquema de manobra evasiva. 

Fonte: BRASIL, 2016 

 
 

2.4.5 Supressor de Radiação Infravermelho (JDD – Jet Dilution Device)  

 
 
Segundo Da Silva (2018) a aeronave Jaguar pode ser equipada com o 

Dispositivo de diluição do jato (DDJ), que é um diluidor de calor, que consegue 

reduzir de forma passiva a assinatura térmica da aeronave, tornando-a mais difícil 

de ser engajada por armamentos termo-guiados.  
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FIGURA 14 - DDJ instalado na aeronave. 

Fonte: DA SILVA, 2018 

 
 

 

FIGURA 15 - Diferença de assinatura térmica, captada por FLIR em modo Infrared, 

entre um Jaguar com DDJ instalado e outro sem o dispositivo. 

Fonte: DA SILVA, 2018 
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FIGURA 16: assinatura térmica com e sem supressor IR 

Fonte: HEYKEL, 2005 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

 
 
 

1 

2 

1. Helicóptero de combate com supressão de assinatura IR (tradução nossa) 

2. Helicóptero de combate sem supressão de assinatura IR (tradução nossa) 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
 

A revisão da literatura que trata sobre GE foi feita com base em artigos 

científicos e manuais brasileiros e estrangeiros com a finalidade de embasar uma 

resposta técnica ao problema apresentado que advém dos vastos recursos 

financeiros investidos na modernização de algumas aeronaves da Av Ex, explicar a 

relevância do emprego de GE no combate em amplo espectro e procurar responder 

se os sistemas atuais das aeronaves da Av Ex promovem a sua autosegurança. 

Nesta parte foram explicados os principais conceitos de guerra eletrônica, 

com destaque para o emprego do vetor aéreo como potencializador do poder de 

combate terrestre e buscou-se porminorizar como a guerra eletrônica está aplicada 

nas aeronaves da Av Ex. 

Além disto, foi aplicado um questionário para trinta pilotos de combate 

formados no Centro de Instrução de Aviação do Exército. O questionário teve como 

finalidade aproveitar a formação e experiência dos militares especialistas em 

aviação para levantar quais capacidades são mais preponderantes nos helicópteros 

nas diversas missões previstas para Av Ex já citadas anteriormente. 

O universo está composto por tenente-coronéis, majores, capitães e 

tenentes do serviço ativo do Exército Brasileiro servindo nas diversas organizações 

militares de aviação. Todos os militares que foram pesquisados têm os cursos de 

piloto de combate e pilotagem tática. Esses cursos dão subsídios para que os pilotos 

saibam utilizar os meios aéreos em sua plenitude, tanto técnica quanto taticamente. 

Desta forma, o universo tem condições de apontar quais capacidades são mais 

relevantes nos materiais de emprego militar estudados. 

Para atingir esse objetivo, foram elaboradas sete perguntas. As perguntas 

são objetivas, dando a opção para o pesquisado escalonar se concorda ou discorda 

dos tópicos sobre as capacidades de autoproteção e sua importância, além de 

possuir campos onde o questionado pode dar sua opinião sobre o tema. 

O primeiro subcapítulo do Referencial Teórico conceituou guerra eletrônica, 

seus ramos, medidas de ataque, apoio e proteção, aprestamento e inteligência de 

sinais, teve por objetivo definir os termos que seriam usados durante toda a 

pesquisa, sendo estes fundamentais para entender os assuntos que seriam tratados 

nos capítulos seguintes. 
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No subcapítulo do Referencial Teórico seguinte, ao abordar sobre o 

emprego do vetor aéreo como potencializador do poder de combate terrestre, 

iniciou-se com um breve histórico onde é possível perceber que os helicópteros 

desde 1944 já vinham sendo empregados como plataforma de ataque nos campos 

de batalha pela Alemanha. 

Com o passar dos anos, este emprego aumentando devido à versatilidade 

em conseguir realizar pousos verticais para embarque, desembarque e resgate de 

tropa, além do incremento de poder de fogo com mísseis e foguetes. No entanto, a 

partir da década de 1980 houve uma evolução do armamento antiaéreo e o uso de 

RPG’s e MANPADS nos conflitos como, por exemplo, Granada (1983), Chechênia 

(1994) e Afeganistão (2001) mostrou a vulnerabilidade dos helicópteros contra 

mísseis e foguetes disparados por homens no solo. 

No terceito subcapítulo do Referencial Teórico, ao mostrar as atuais 

capacidades dos helicópteros da Av Ex, buscou-se focar no H-225M que apesar de 

seu projeto de aquisição ser da casa dos bilhões de reais, houve a aquisição de uma 

aeronave moderna, com capacidade de autoproteção devido as diversas tecnologias 

embarcadas e consolidadas no IDAS. Além de contar com um diluidor de calor que 

reduz a emissão de calor na saída das turbinas. 

As demais aeronaves da Av Ex não dispõem de medidas de autoproteção, 

apenas possuem capacidade de se comunicar com criptografia e salto de 

freqüência, com destaque para o HA-1 (Fennec) e o HM-1 (Pantera K2). 

Fica evidente que para o combate moderno, em zona de guerra, somente 

um modelo de aeronave está capacitado a operar. As demais aeronaves necessitam 

de adequação, substituição ou seu emprego será restrito, em que se pese a perda 

de tripulações e tropas embarcadas.  

Atualmente, no cenário internacional, exércitos empregam amplamente a 

Guerra Eletrônica para adquirir vantagem tática, reduzir a capacidade do inimigo e 

para sua autoproteção. Na primeira pergunta do questionário o piloto foi questionado 

se concorda que helicópteros com sistemas de autodefesa, rádios com criptografia e 

salto de frequência são fundamentais para sobrevivência dos meios aéreos no atual 

cenário dos conflitos armados. 
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GUERRA ELETRÔNICA E AUTODEFESA DAS AERONAVES 

 

GRÁFICO 1: GE para a sobrevivência dos meios aéreos no atual cenário dos 
conflitos armados 

Fonte: o autor 

 

O estudo de Heikell (2005) confirma em parte o resultado da pesquisa, mas 

vai além, ao mostrar que a vulnerabilidade dos helicópteros ressalta a importância 

da manobrabilidade, do treinamento da tripulação, a consciência situacional e as 

táticas ante as medidas de autoproteção estudadas.  

Ainda segundo este autor, a redução da suscetibilidade por meio da 

inteligência e do planejamento é mais econômica do que os sistemas de GE. O 

aumento da ameaça em conflitos menores do que a guerra geral, onde o oponente 

está armado apenas com armas leves, devido à proliferação de sistemas MANPAD 

(baixo custo), podem ser encontrados em qualquer conflito, e isso enfatiza a 

necessidade de contramedidas EO eficazes como um requisito mínimo de EWSP. 

Na 2ª pergunta, foi perguntado se os pilotos concordavam que é vital para 

aeronave possuir medidas que diminuam as chances dela ser destruída por mísseis 

ou foguetes em uma zona de guerra e todos responderam afirmativamente. 

As aeronaves HA-1, HM-1K2 e HM-4 possuem tecnologia para realizar 

comunicação segura, com criptografia e salto de freqüência, mas exige do operador 

sua correta configuração. Todos os pilotos concordaram que essa capacidade 

permite rapidez e segurança durante a exploração das comunicações como mostra 

o gráfico a seguir. 
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COMUNICAÇÃO SEGURA E SALTO DE FREQUÊNCIA 

 

GRÁFICO 2: exploração rádio com salto de freqüência e criptografia 
Fonte: o autor 

 

Durante o vôo militar, o piloto tem diversas atribuições que são executadas 

simultaneamente ao cumprimento da missão tais como a preservação dos 

componentes e parâmetros da aeronave, o espaço aéreo, a navegação até o 

objetivo que pode ser em território inimigo.  

A fim de demonstrar que o planejamento da missão, em sua totalidade, 

cobre funções como (reabastecimento, tráfego aéreo, comunicação, civis, 

meteorologia, etc.), mas influenciam na capacidade de sobrevivência na batalha e 

estes aspectos estão intimamente ligados ao EWSP, Heikell (2005) produziu a figura 

a seguir: 

 

FIGURA 17: complexidade dos agentes envolvidos em uma missão de combate 

Fonte: HEYKEL, 2005 
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A Av Ex tem um modelo de aeronave que possui o sistema IDAS com 

detecção radar que alerta a tripulação quando da aproximação de mísseis 

(MANPADS e RPG) e realiza o acionamento automático de chaff/flare no HM-4. Isto 

permite à tripulação focar nos demais fatores que envolvem o vôo e foi confirmado 

por todos os pilotos ao responderem a 3ª pergunta do questionário conforme gráfico 

abaixo: 

 

SISTEMA IDAS 

 

GRÁFICO 3: acionamento automático de chaff/flare 
Fonte: o autor 

 
 

Na 4ª questão, os pilotos deveriam elencar quais equipamentos mais fariam 

falta numa aeronave durante uma operação real, seja em caso de pane real ou por 

falta da capacidade ou componente. Em ordem de importância ficaram os rádios 

com comunicações seguras, sistema de autoproteção contramísseis guiados e 

sistema de alerta radar conforme o Gráfico 4. 

 

EQUIPAMENTOS DE GE 

 

 

GRÁFICO 4: ordem de importância dos equipamentos de GE nas aeronaves  
Fonte: o autor 
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Na 5ª pergunta doquestionário, a quase totalidade dos questionados 

declarou possuir conhecimento médio ou elevado sobre o tema Guerra Eletrônica, 

suas aplicações e funcionamento da MAGE, MAE E MPE em uma aeronave, no 

gráfico abaixo é possível perceber que o zero é o desconhecimento e o cinco é o 

pleno conhecimento. 

 

CONHECIMENTO SOBRE GE 

 

GRÁFICO 5: acionamento automático de chaff/flare 
Fonte: o autor 

 

O último item do questionário permitia ao piloto opinar sobre quais seriam as 

dificuldades para aumentar a gama de GE nas aeronaves da Av Ex. As respostas 

apontam para uma opinião central: a falta de recursos orçamentários disponíveis 

para investir em equipamentos de alto valor. 

Mas foram apontados outros fatores relevantes que podem indicar falhas 

sistêmicas como a dependência da Helibras, a falta de performace e impossibilidade 

de instalação de equipamentos de GE nas aeronaves da Av Ex (exceto no HM-4 

Jaguar) e a cultura organizacional relativa ao tema em descompasso com o atual 

cenário bélico. 

Apesar de destacar a importância do EWSP como componente da 

capacidade de sobrevivência, Heikell (2005) afirma que em simulações realizadas 

fatores extrínsecos à plataforma precisam ser considerados. A situação da 

tripulação, a conscientização e como apoiá-la pelo pacote EWSP ganha interesse. 

E segue, ao confirmar que a probabilidade de um helicóptero ser detectado 

varia fortemente de acordo com as táticas de vôo e geralmente melhora a 

capacidade de sobrevivência do helicóptero. No entanto, nos casos em que o 
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helicóptero realmente é iluminado, a detecção tardia devido a baixa altitude pode 

levar a distâncias de tiro tão curtas que nem o piloto nem o pacote EWSP são 

capazes de reagir adequadamente.  

Heikell (2005) chama a atenção para a manobrabilidade da plataforma aérea 

e sua influência na capacidade de sobrevivência, logo, o mais indicado é voar baixo, 

com uma aeronave de baixa assinatura, ter elevada consciência situacional e, 

preferencialmente, após a neutralização dos SAM (mísseis superfície-ar) e artilharia 

antiaérea inimiga, a SEAD (Suppression of Enemy Air Defenses).  

Os pilotos acreditam que outras áreas foram priorizadas, por exemplo, a 

capacidade OVN em todas as aeronaves da Av Ex, a repotencialização do HM-1 

Pantera K2 e a aquisição de um novo modelo de aeronave (o H225M) em detrimento 

do gasto com sistemas de GE. 

A busca por fabricantes bélicos independentes pode proporcionar o 

fornecimento de novos equipamentos e soluções mais econômicas e fornecer no 

médio e longo prazo avanços na autoproteção e sobrevivência dos helicópteros no 

campo de batalha.  
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

Quanto às questões de estudo e objetivos propostos no início deste trabalho,  

conclui-se que este trabalho científico atendeu o pretendido ao fazer uma revisão da 

literatura e explicar os principais conceitos, apontar quais aeronaves possuem 

equipamentos de GE e suas deficiências, além de aplicar um questionário com os 

operadores das aeronaves do Exército Brasileiro. 

A revisão de literatura permitiu entender que a Av Ex atua em todos os tipos 

de operação graças a sua grande mobilidade, capacidade de aprofundar o combate, 

flexibilidade e modularidade, portanto cumpre missões tanto em território amigo, 

quanto em apoio a infiltrações ou ataques aeromóveis, em que o inimigo apresenta 

meios capazes de derrubar uma aeronave, isto por si só deveria tornar obrigatório o 

uso de radares e sistemas de proteção de GE pelas aeronaves militares. 

No entanto não é o que ocorre, o HA-1 Fennec e o HM-1 Pantera K2 

possuem somente a capacidade de comunicação segura, com salto de frequência e 

criptografia. O HM-2 Black Hawk e o HM-3 não possuem medidas de autoproteção 

de GE. Percebe-se que as aeronaves da Av Ex não têm sistemas que protejam sua 

estrutura e ficam vulneráveis aos ataques inimigos. 

Estes modelos cumprem com primazia sua atual missão, mas urge mudar a 

atual mentalidade e projetar um cenário de emprego real, no combate assimétrico, 

em que qualquer pessoa pode ser um alvo, um inimigo capaz de derrubar uma 

aeronave com nove, doze ou vinte militares disparando um único míssil.  

Como oportunidade de melhoria para pesquisas futuras seria interessante 

aplicar o questionário em uma quantidade maior de pilotos de combate a fim de ouvir 

opiniões sobre o assunto e novas soluções para esta vertente técnica e incipiente na 

Av Ex. 

Desta forma, além da aquisição de meios de GE, é fundamental o 

desenvolvimento de doutrina relativo ao tema. Portanto, a Av Ex deveria aumentar a 

quantidade de instrução teórica para os especialistas, acrescentar a realização de 

manobras evasivas nos atuais manuais de treinamentos de todas as aeronaves da 

Av Ex, realizar Pedidos de Cooperação de Instrução com o Centro de Instrução de 

Guerra Eletrônica e com a Artilharia Antiaérea a fim de estimular as capacidades e 

detectar as vulnerabilidades dos helicópteros.  
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O uso de simulador para o desenvolvimento da doutrina pode ser uma forma 

de mostrar aos pilotos as reais possibilidades de sobreviver após ser iluminado por 

um míssil, com a realização de manobras evasivas, emprego manual ou automático 

de chaff/flare e até mesmo contribuir na aquisição e levantamentos de dados de 

inteligência. 

Conclui-se que o vôo tático realizado pelos pilotos da Av Ex é uma das 

principais formas de se proteger e não se tornar um alvo no campo de batalha. Os 

equipamentos de Guerra Eletrônica embarcados nas aeronaves, quando bem 

empregados são essenciais para a sobrevivência em território inimigo. Devido aos 

elevados custos as aquisições destes meios são complexas, enquanto a adaptaçao 

à doutrina e a inclusão de manobras evasivas nos treinamentos podem ser 

facilmente adaptados e são mais econômicos.  
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APÊNDICE A - QUESTIONÁRIO 

 

 
O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências 

Militares do Cap Art Marlon de Souza Muniz, cujo tema é Guerra Eletrônica: o 

emprego nos helicópteros da Aviação do Exército Brasileiro. Pretende-se, 
através da compilação dos dados coletados, analisar as capacidades de 
autoproteção da frota Av Ex destacando sua importância para a sobrevivência da 
tripulação e o sucesso na missão.  

A fim de conhecer as necessidades operacionais dos militares, o senhor foi 
selecionado, dentro de um amplo universo, para responder as perguntas deste 
questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 
pesquisa, colaborando nos estudos referentes ao desenvolvimento e análise da 
autoproteção das aeronaves da Aviação do Exército. Será muito importante, ainda, 

que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do 
tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 
esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Marlon de Souza Muniz (Capitão de Artilharia – AMAN 2012) 

Celular: (12) 98301-5557 

E-mail: marlonsouza2005@gmail.com 

 

 IDENTIFICAÇÃO 

1. Qual seu posto/graduação atual? 

(  )Cel  (  )TC  (  )Maj  (  ) Cap  (  ) Ten  (  )STen  (  ) Sgt 

 

2. Qual é a sua experiência em operações reais? 

 ( ) Op Arcanjo (Pacificação Complexo do Alemão e da Penha – RJ) 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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( ) Interveção Federal 

( ) Jogos Olímpicos – Rio 2016 

( ) Outras: _________________________________________________  

 

3. Qual (is) função (ões) exerceu nas operações acima citadas? 

( ) Piloto Operacional 

( ) Piloto Tático 

( ) Mecânico de Voo Operacional 

( ) Mecânico de Voo Básico 

( ) Especialista SAR 

( ) Outro:__________________________________________________ 

 

QUESTIONAMENTOS 

O sistema de comunicações seguras empregada pela Aviação do Exército 

(Av Ex) da empresa Rockwell Collins tem por finalidade estabelecer as 

comunicações com mensagens criptografadas e salto de frequência. O rádio Talon 

possui ainda compatibilidade com os equipamentos rádios da família Falcon III da 

L3Harris. 

O sistema de autoproteção, atualmente embarcado apenas no HM-4 Jaguar, 

tem a possibilidade de capturar emissões eletromagnéticas do inimigo, identificar 

radares inimigos, localizar emissão por frequência rádio, identificar trackeamento 

laser, identificar ameaça ultravioleta, além de despistamento radar e de mísseis 

guiados (através da utilização de Chaffs e Flares). 

 

1. Atualmente, no cenário internacional, exércitos modernos empregam amplamente 

a Guerra Eletrônica para adquirir vantagem tática, reduzir a capacidade do inimigo e 

para sua autoproteção. O senhor concorda que helicópteros com sistemas de 

autodefesa, rádios com criptografia e salto de frequênca são fundamentais para 

sobrevivência dos meios aéreos no atual cenário dos conflitos armados? 
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Concordo totalmente 

Concordo parcialmente 

Discordo parcialmente 

Discordo totalmente 

 

2. O senhor concorda que o fato de utilizar a configuração correta dos meios de 

comunicações (criptografia e salto de frequência) permitiria agilidade e segurança 

durante as coordenações entre aeronaves e com a tropa apoiada? 

( ) Concordo totalmente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Discordo totalmente 

 

3. O senhor concorda que estar embarcado em uma aeronave com sistema de 

detecção radar que alerte a tripulação quando da aproximação de mísseis (Man-

portable air-defense systems - MANPADS) e Rocket-propelled grenades (RPG) 

associado ao acionamento automático de chaff/flare permite à tripulação focar em 

outros fatores do vôo, como missão, parâmetros da aeronave, espaço aéreo e 

navegação? 

( ) Concordo totalmente 

( ) Concordo parcialmente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Discordo totalmente 

 

4. O senhor concorda que ter embarcado em sua aeronave o sistema de 

autoproteção acima mencionado de detecção de mísseis e contramedidas 

proporciona segurança às tripulações e aos militares embarcados? 

( ) Concordo totalmente 
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( ) Concordo parcialmente 

( ) Discordo parcialmente 

( ) Discordo totalmente 

 

5. Ordene de 1(um) a 4(quatro) quais equipamentos mais fariam falta numa 

aeronave durante uma operação real.  

( ) Rádios com comunicações seguras (criptografia e salto de frequência) 

( ) Sistema de alerta radar 

( ) Sistema de localização por rádio frequência (DF) 

( ) Sistema de autoproteção contra mísseis guiados 

 

6. Atribua uma nota de 0 (zero) a 5 (cinco) onde zero é o completo desconhecimento 

e cinco o pleno conhecimento sobre o tema Guerra Eletrônica. Como parâmetro, o 

senhor é capaz de entender o funcionamento e exemplificar os ramos Medidas de 

Apoio de Guerra Eletrônica (MAGE), Medidas de Ataque Eletrônico (MAE) e 

Medidas de Proteção Eletrônica (MPE) numa aeronave?  

( )-0   ( )-1  ( )-2  ( )-3  ( )-4  ( )-5 

 

7. Em sua opinião, quais seriam as dificuldades para aumentar a gama de 

equipamentos de Guerra Eletrônica nas aeronaves da Av Ex? E suas considerações 

finais, caso possa contribuir. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Obrigado pela participação! 

 

 

 

 

 

 


