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F-5 M - TIGER II
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O  F-5 TIGER II  (F-5M) é um caça interceptador, supersônico, de dois motores, de fabricação 
norte-americana, utilizado pela FAB especialmente para a interceptação de aeronaves inimigas 
com capacidade supersônica ou não. O F-5 Tiger II brasileiro é um dos caças táticos mais 
modernos do mundo (deste modelo), devido às adaptações e modernizações que sofreu, aqui, no 
Brasil, nos últimos anos. Possui sistemas eletrônicos avançados, armas guiadas pelo capacete, 
pode carregar mísseis ar-ar Sidewinder, lança-foguetes, além de bombas guiadas a laser e possui 
também 1 canhão automático de 20mm, para tiros a curta distância do alvo.

Clique na imagem para ver o capacete inteligente, 
que guia as armas do F-5 Brasileiro.
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A-29 SUPER TUCANO

O  A-29 Super Tucano é um caça-bombardeiro brasileiro, fabricado pela Embraer, turbohélice 
(portanto, subsônico) utilizado pela FAB para missões diversas nas fronteiras da Amazônia, tais 
como: reconhecimento e vigilância aérea, ataque ao solo, bombardeio de pistas de pouso 
clandestinas, interceptação / caça e abate de aeronaves subsônicas inimigas ou ilegais. O A-29 
Super Tucano possui aviônicos modernos e pode carregar mais de 120 tipos de armamentos e 
equipamentos de combate e ataque, como mísseis ar-terra, metralhadoras .50, bombas e 
lançadores de foguetes, sensores IR/visão noturna, mísseis guiados por calor das turbinas 
(infravermelho) etc. 
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AMX A1

O AMX A-1 é um caça-bombardeiro subsônico, sendo um projeto conjunto entre a EMBRAER, e 
as italianas  Aeritalia e Aermacchi.  Assim como o A-29 Super Tucano e o F-39 Gripen, o AMX A-1 
também vem com aviônicos modernos, e pode carregar uma ampla variedade de armas e 
equipamentos, tais como mísseis ar-ar, mísseis ar-terra, bombas guiadas a laser ou GPS, bombas 
gravitacionais, sensores infravermelhos e de visão noturna etc. Lembrando que, para cada tipo de 
missão, são empregadas aeronaves apropriadas, que atendam às características táticas e 
estratégicas da mesma, tais como: necessidade ou não de usar velocidade supersônica, tipo de 
ameaça, autonomia de voo, capacidade de reabastecimento aéreo, alcance dos alvos, tecnologias 
dos alvos, distância até os alvos, defesas dos alvos etc.
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F-39 Gripen E / F

O F-39 Gripen E/F  é o mais novo caça-bombardeiro leve da FAB. Ele é supersônico, projetado 
pela sueca SAAB, e especialmente desenvolvido para atender às exigências táticas e 
tecnológicas da FAB, e sob medida” para  as nossas condições estratégicas e territoriais. Então, 
nesse caso, o Gripen do Brasil não é uma aeronave “pronta”, comprada de “segunda mão”, de 
outro país. É um projeto novo e específico, desenvolvido agora.
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O F-39 Gripen E/F  pode carregar uma grande 
variedade de armas e equipamentos, incluindo 
bombas inteligentes, bombas gravitacionais, mísseis 
ar-ar (tanto guiados por radar quanto por 
infravermelho), mísseis anticarro, mísseis atinavio, 
sensores de guerra eletrônica, links por satélite, 
sensores de visão térmica e visão noturna, 
despistadores de radar etc. Os sistemas de 
orientação, navegação e armas são integrados com o 
visor do capacete do piloto.

Conheça o sistema de 
mira do capacete do 
Gripen

Voando com o Gripen
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