
  

AH2 - SABRE
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O AH2 – Sabre é um helicóptero blindado de ataque, de origem russa (Mil Mi 35 Hind), utilizado 
exclusivamente pela FAB, no patrulhamento e na defesa das fronteiras amazônicas. Além de farto 
material de engajamento eletrônico de alvos, por computador, o Sabre ainda possui sensores 
térmicos (infravermelho), visão noturna, telêmetro laser, câmeras de vigilância e rastreio, 
lançadores de foguetes de 80mm, lançadores de mísseis ar-terra (anti-tanque) e ar-ar 
(interceptação de alvos aéreos) e um canhão automático de cano duplo GSH-23L, de 23mm, com 
cadência de tiro de 3.400 tiros / minuto.

Visão parcial da cabine (cockpit) do piloto de um AH2
Sabre, da FAB.

Painel frontal de um AH2 Sabre, da FAB.

Detalhe do canhão automático que 
equipa os AH2 Sabre da FAB

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=aPOs1mpqFSc
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=aPOs1mpqFSc


  

H-60L Black Hawk

O H-60L Black Hawk, (também utilizado pelo Exército e pela Marinha do Brasil) é um helicóptero 
de dois motores e quatro hélices, fabricado pela Sikorsky Aircraft (EUA) sendo uma aeronave 
utilitária de transporte de pessoal e cargas. O Black Hawk da FAB é empregado em missões de 
transporte de tropas para infiltração / exfiltração em área de combate, transporte aeromédico, 
salvamento / SAR e resgate em calamidades públicas ou em território hostil. 
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Para missões em território hostil, o Black Hawk 
da FAB pode utilizar até duas metralhadoras 7,62mm
Minigun M-134, de tubo rotativo, que podem 
disparar até 6.000 Tiros / minuto.

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=-MiZuPP8qkU
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=-MiZuPP8qkU


  

H-50 Esquilo

O H-50 Esquilo é atualmente é um helicóptero leve e ligeiro, utilizado pela FAB, para 
adestramento de combate de novos pilotos. A aeronave pode ser equipada com lançadores de 
foguetes SBAT-70 (ou similar) e casulos de metralhadoras .50M2. Atualmente, esse modelo é 
operado pelo Esquadrão Gavião (1º/11º GAv) na Ala 10, em Parnamirim (RN) na instrução dos 
aspirantes recém chegados da Academia da Força Aérea, formando os novos pilotos da Aviação 
de Asas Rotativas. A própria Academia mantém um Esquilo em suas dependências para missões 
de salvamento.
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Foguete SBAT-70 da Avibras, utilizado
nas aeronaves H-50 Esquilo, da FAB

Casulo para Metralhadora .50M2, utilizado nas aeronaves
Esquilo da FAB

https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=bD1JhL_RjbU
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=bD1JhL_RjbU


  

EC-725 (H-36) Caracal

O Eurocopter EC 725 Caracal (também chamado de H-36 Super Cougar / Caracal), que 
também é usado pelo Exército e pela marinha do Brasil, é um helicóptero de transporte tático de 
longo alcance, desenvolvido a partir dos modelos da família Super Puma/Cougar, para fins 
militares. Com poderosos motores, ele pode carregar até 29 tropas sentadas, armadas e 
equipadas, junto com uma tripulação de dois militares. O Caracal utilizado pela FAB possui 
algumas unidades modificadas para capacidade de reabastecimento em voo, e atualmente 
podem ser armadas com até duas metralhadoras 7,62mm Minigun M-134 ou 7,62 M972 MAG, 
dependendo da natureza da missão.
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https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=skFptIDTG1s&t=1s
https://www.guerrasebatalhas.com.br/
https://www.youtube.com/watch?v=skFptIDTG1s&t=1s
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