
  

KC-390 Millennium
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O Embraer KC-390 Millennium é um avião para transporte tático/logístico com capacidade 
tecnológica para reabastecimento em voo, desenvolvido e fabricado pela Embraer Defesa e 
Segurança, subsidiária do grupo brasileiro Embraer. A aeronave estabelece um novo padrão para 
o transporte militar médio, visando atender os requisitos operacionais da Força Aérea Brasileira, 
em substituição ao C-130 Hercules. O custo de desenvolvimento do projeto do C-390 girou em 
torno de R$ 2 bilhões de reais. A Embraer pretende ainda alçá-lo como substituto para as demais 
Forças Aéreas que possuem em sua frota essa classe de cargueiro militar. É também o maior 
avião produzido na América Latina.

Clique na imagem para ver o lançamento dos dispositivos de 
defesa “flare”, do KC-390.

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=kRPWle1lzx8
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=kRPWle1lzx8
https://www.youtube.com/watch?v=CGPx_NtJVuk
https://www.youtube.com/watch?v=CGPx_NtJVuk


  

C-130 HERCULES

O C-130 Hércules, cujo primeiro voo ocorreu em 1954, é o avião produzido por mais tempo na 
história. Desde então, mais de 2.500 exemplares foram produzidos para cerca de 70 operadores 
militares em versões de transporte tático, busca e salvamento, reabastecimento em voo e muitas 
outras. O C-130 J, o modelo mais recente, ainda estava em produção em 2015. A FAB recebeu 
um total de 29 exemplares das versões C-130E (8), SC-130E (3), C-130H (16) e KC-130H (2) 
que passaram por dois programas de atualização. É previsto que os Hércules da FAB serão 
substituídos pelo Embraer KC-390, maior e mais veloz, até 2024. O exemplar do MUSAL é o 
FAB-2453, um C-130E modernizado para o padrão C-130H. Foi incorporado em 2014.
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https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=D9tDYI6NN7w
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=D9tDYI6NN7w


  

E-99

Concebidas inicialmente para atuar na vigilância dos projetos SIPAM/SIVAM, as aeronaves E-99 
(chamadas de “aviões-radar”) constituem-se no sistema mais avançado e de menor custo para o 
emprego em missões de controle e alarme em voo. Capaz de fornecer dados de inteligência 
precisos, em tempo real, sobre aeronaves inimigas voando à baixa altitude, por exemplo, o E-99 
pode ainda desempenhar missões de comando e controle, inteligência de sinais e comunicações, 
controle e vigilância de fronteiras, vigilância marítima, coordenação de operações de busca e 
salvamento, posto de comunicação no ar (PCOM-AR) e gerenciamento de espaço aéreo. Na 
América Latina, apenas o Brasil e o Chile possuem aeronaves com essa tecnologia.
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https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=5D-_H30E7l8
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=5D-_H30E7l8


  

P-95M Bandeirante “BANDEIRULHA’

O EMBRAER 111 ou P-95A “Bandeirulha” é um avião para 5 tripulantes, destinado a operações 
anti-submarino e missões de reconhecimento marítimo. O primeiro EMB 111 produzido em série 
fez seu vôo inaugural em agosto de 1977. Em 11 de abril de 1978 foi realizada a primeira entrega 
de três unidades (de um total de 12 aeronaves da primeira encomenda) para o 1º Esquadrão do 
7º Grupo de Aviação, localizado em Salvador, Bahia. No total, foram fabricadas 29 aeronaves, 12 
P-95A e 10 P-95B para a Força Aérea Brasileira, 6 P-95A para a Marinha do Chile e um P-95A 
para o Gabão.
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https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=72cr57oh6Ec
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=72cr57oh6Ec
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