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AS 550 A2 - Fennec

O AS 550 A2 Fennec é atualmente o helicóptero de ataque padrão, do Exército Brasileiro e foi 
desenvolvido com base no Esquilo, o qual recebeu reforços estruturais e suportes para armas 
diversas, visando um vetor ao mesmo tempo leve, manobrável, rápido e capaz de carregar armas. 
O Fennec é destinado ao ataque a tropas de infantaria, comboios de viaturas não blindadas, 
ataque a fortificações e edificações e como plataforma de apoio de fogo aéreo ao avanço de 
tropas amigas, missões de reconhecimento e vigilância. Atualmente o Fennec pode carregar em 
seus suportes tanto casulos de foguetes AVIBRAS Skyfire-70 quanto casulos para 
metralhadoras .50, mas, pode ser equipado com diversos  outros armamentos padrão OTAN, tais 
como: lançadores de mísseis ar-terra, anticarro e metralhadoras multitubo rotativas, como a M134 
minigun, de 7,62mm capaz de disparar até 100 tiros por segundo. 
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Lançador Skyfire 70 Casulo com Metralhadora .50 (aberto, para exposição)
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HM1 Pantera 

O  HM1 Pantera é um helicóptero ligeiro, usado para uma ampla gama de funções militares, 
incluindo ações de transporte de cargas leves (apoio logístico), busca e salvamento – SAR e 
transporte aeromédico (transporte de militares e civis feridos em ação e/ou calamidades naturais) 
além de poder transportar até 10 combatentes armados e equipados. No Brasil é fabricado pela 
Helibrás. O  Pantera está entre os mais rápidos helicópteros de múltiplo emprego das forças 
armadas do Brasil, podendo chegar a 260Km/h. Atualmente algumas unidades do Pantera já 
estão capacitadas estruturalmente para serem armadas com mísseis ar-ar e ar-solo, 
metralhadoras 7,62 multitubo rotativas (minigun) e/ou lançadores múltiplos de foguetes de 70mm 
Thales Belgium FZ-207.
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UH-60 Black Hawk

O Sikorsky UH-60 Black Hawk ficou famoso, no mundo todo, após o advento do filme “Black 
Hawk Down” (Falcão Negro em Perigo). Ele é um helicóptero de dois motores e quatro hélices, 
fabricado pela Sikorsky Aircraft (EUA) sendo uma aeronave utilitária de transporte de pessoal e 
cargas. Atualmente o Exército Brasileiro possui somente a versão de transporte utilitário, porém, 
estuda a aquisição da versão armada do Black Hawk muito em breve. O Black Hawk pode realizar 
todas as tarefas de quaisquer outros helicópteros utilitários do Exército Brasileiro, desde o 
transporte de tropas para infiltração / exfiltração em área de combate, transporte aeromédico, 
salvamento / SAR e resgate em calamidades ou em território hostil. 
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AS-532 Cougar / Jaguar
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O  AS532 Cougar (ou HM-3 Cougar) é um helicóptero multitarefas, utilizado principalmente para 
ações militares de busca e salvamento – SAR, transporte aeromédico (transporte de civis e/ou 
tropas militares e feridos em ação e/ou calamidades naturais e missões de infiltração / exfiltração 
de tropas combatentes.
 
Fabricada pela Eurocopter, a aeronave é impulsionada por dois motores Turbomeca Makila 1A1 
de 1877 Shp cada, que lhe permite atingir a velocidade máxima de 167 nós (310 Km/h), com uma 
autonomia de 3h e 50 min, podendo chegar a 07h e 40 min com o uso de tanques auxiliares 
Possui um peso máximo de decolagem de 9000 Kg (9350 Kg com carga externa) e um consumo 
médio de 475 Kg/h de combustível. 

O Cougar possui, ainda, diversos equipamentos e acessórios, entre os quais um guincho (272 
Kg), gancho de 3000 Kg, gancho de 4500 Kg, configuração SAR para evacuação aeromédica, 
tanques de translado, kit para dobragem de pás, painel preparado para vôo com óculos de visão 
noturna (OVN), equipamentos para vôo por instrumentos (IFR) e blindagem para a tripulação, 
além de duas metralhadoras laterais FN HERSTAL MAG de 7,62 mm.
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