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ATLÂNTICO
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O Navio Aeródromo Multipropósito Atlântico (A-140) é um navio aeródromo com capacidade 
de transportar até 18 aeronaves de grande porte (helicópteros), de diversos tipos diferentes, além 
de drones de vigilância e ataque, de diversos portes. A embarcação também pode transportar 
mais de 800 tropas de Fuzileiros Navais, armados e equipados, dezenas de blindados de combate 
e possui 4 lanchas de desembarque de tropas. O Atlântico não foi desenvolvido para operar 
aviões. Porém, com o avanço das tecnologias nacionais de fabricação de drones de ataque, em 
breve o Atlântico irá operar esse tipo de aeronave, também.
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Submarinos Classe RIACHUELO

Os novos submarinos da Classe Riachuelo (não confundir com o antigo submarino-museu 
Riachuelo, em exposição no Espaço Cultural da Marinha, no Rio de Janeiro) são submarinos 
modernos, baseados nos submarinos franceses da classe Scorpène, e que estão sendo 
fabricados aqui, no Brasil, dentro do Projeto Prosub.  Além de serem equipados com os mais 
atuais sistemas de ataque, camuflagem submarina e defesa, os novos submarinos brasileiros 
podem disparar torpedos F-21 Artemis, de 533mm e mísseis antinavio encapsulados EXOCET 
SM -39, dentre outros tipos de mísseis compatíveis. Ao todo, o Brasil vai construir 4 submarinos 
dessa classe, que se unirão à atual frota de 5 submarinos de outros tipos, já em operação, 
totalizando 9 embarcações. Até o fechamento desta edição, dois deles já foram lançados e estão 
em testes navais: o Riachuelo e o Humaitá.
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Míssil Exocet SM-39
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Corvetas

As Corvetas são navios ligeiros, utilizados, principalmente, para escoltas navais próximas à costa, 
e defesas costeiras de portos e instalações civis e militares costeiras. Seus armamentos são 
semelhantes aos utilizados nas Fragatas, como o canhão Vickers MK-8, de 4,5 polegadas 
(114mm), canhão Bofors MK-2 de 40mm, 4 lançadores de mísseis EXOCET MM-40 e dois 
lançadores de torpedos de 324mm. Além disso, as corvetas também possuem um heliponto em 
sua estrutura de retaguarda, que pode operar um helicóptero tipo Linx de patrulha, ataque a 
navios hostis e guerra antisubmarina. 
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Míssil EXOCET  MM-40 (antinavio) Lançamento de torpedo de 324mm
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Fragatas

As Fragatas são Navios-Escolta, desenvolvidos para localizar e destruir aeronaves, navios de 
superfície e submarinos inimigos, além de efetuar patrulhas nas nossas águas e escoltas de 
grandes frotas navais. Possuem diversos tipos de armamentos, dentre eles mísseis anti-navio 
EXOCET, mísseis antiaéreos ASPIDE 2000, canhões de tiro naval Vickers MK-8 de 114mm e 
antiaéreos, metralhadoras e lançadores de torpedos. Também pode carregar um helicóptero Linx, 
para ataques a embarcações hostis, ou guerra antisubmarina
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Míssil EXOCET (antinavio)

Canhão remoto, de proa, 4,5 polegadas MK-8

Bateria de mísseis ASPIDE 2000 (antiaéreos)

Lançador de torpedo de 324mm (antinavio e 
antisubmarino
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