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A4 Skyhawk
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O A4 Skyhawk é um caça-bombardeiro de ataque (naval e ao solo) e interceptação, subsônico, 
pertencente e operado exclusivamente pela Marinha do Brasil. Como armamentos principais os 
A4 da nossa Marinha estão equipados com 2 canhões automáticos MK2 de 20mm, e suportes 
nas asas para bombas navais, lançadores de foguetes de 124mm e mísseis antiaéreos AIM-
9H Sidewinder. Por serem subsônicos, os A4 voam a até mach 0,9 (1.100Km/h). Os A4 operam 
a partir de bases aeronavais.

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=vx8myzXw8cA
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=vx8myzXw8cA


  

AH-15B Super Cougar

O AH-15B Super Cougar, da Marinha do Brasil (nesta versão) é um helicóptero para ataque a 
embarcações inimigas e defesa antisubmarino. Possui sofisticados sensores formados por radar 
de patrulha APS-143, telêmetro Laser e câmeras de visão térmica e visão noturna. Esta 
versão está equipada com dois mísseis Exocet AM-39 B2M2, de última geração, para defesa 
contra navios de superfície. O Super Cougar também pode carregar tropas de fuzileiros navais.
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O míssil Exocet AM-39 B2M2 é 
subsônico, tem uma ogiva de cerca de 
165Kg de alto explosivo e possui 
alcance máximo de cerca de 70Km.

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=CjsqlH_KChc
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=CjsqlH_KChc


  

AH-11A Super Lynx

O AH-11A Super Lynx, da Marinha do Brasil, é um helicóptero de emprego tático, utilizado para a 
ataque nava, contra navios de superfície e guerra antisubmarino. As versões utilizadas pelo Brasil, 
são modernizadas, possuindo equipamentos modernos e armas atualizadas, tais como: 
metralhadoras de 7,62mm ou .50, mísseis antinavio, mísseis anticarro, bombas de profundidade 
(antisubmarino) e torpedos. 
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Abaixo e à esquerda, um Super Lynx da Marinha do 
Brasil, armado com dois mísseis Sea Skua (antinavio 
ou contra alvos em superfície). Acima, o novo míssil  
Rafael Spike, de fabricação israelence, que está 
agora, substituindo os mísseis Sea Skua, nos 
helicópteros Lynx da Marinha do Brasil. 

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=KEwdpQZauVM
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=KEwdpQZauVM


  

SH-16 Seahawk

O SH-16 Seahawk da Marinha do Brasil é a versão naval do famoso helicóptero Black Hawk, 
utilizado pela nossa FAB e pelo Exército Brasileiro. Na Marinha do Brasil o Seahawk é utilizado 
especialmente para a busca e destruição de submarinos inimigos e pode transportar torpedos e 
mísseis. Para a busca de submarinos inimigos, o Seahawk possui sonares de profundidade e 
para a localização e engajamento de navios de superfície, utiliza radares de longo alcance. Os 
Seahawks podem disparar tanto mísseis AGM-119 Penguin, quanto torpedos MK-54. 
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Míssil AGM-119 Penguin

Torpedo MK-54

Disparo do míssil AGM-119 Penguin

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=1r5OLCVPiEA
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=1r5OLCVPiEA


  

FIM
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Chegamos ao fim do Guia Militar do Brasil, versão 
2021.

Aqui você pôde conhecer os PRINCIPAIS 
equipamentos bélicos das nossas três Forças 
Armadas e pôde ter informações básicas, porém, 
importantes, sobre esses equipamentos.

O Brasil é um país pacífico, porém, jamais devemos 
descuidar das nossas defesas, pois, gostando ou 
não, são nossos recursos militares que serão 
empregados na defesa de nosso território, da nossa 
soberania , e, principalmente, do nosso POVO! 

Esta é uma publicação INDEPENDENTE. Este conteúdo é 
destinado apenas para fornecer informações básicas e não-
secretas, dos equipamentos bélicos utilizados pelas Forças 
Armadas Brasileiras!

www.guerrasebatalhas.com.br

Não se preocupe: já está sendo 
elaborado, com cuidado e através de 
muita pesquisa e critério, o Guia 
Militar do Brasil, versão 2022, que 
será lançado em breve, em um 
ÚNICO volume! Esse novo Guia virá 
com muito mais informações de 
ponta, para você ficar por dentro de 
tudo o que temos de melhor nas 
nossas Forças Armadas!

Em breve! Aguarde!

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.instagram.com/guerras_e_batalhas_brasil/
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