Praetor 600, da Embraer, recebe certificação da ANAC
São Paulo, 18 de abril de 2019 – A Embraer recebeu nesta quinta-feira o Certificado de Tipo
para o novo jato executivo Praetor 600, de categoria super médio, concedido pela Agência
Nacional de Aviação Civil (ANAC). Lançado no fim do ano passado durante a NBAA-BACE
(National Business Aviation Association’s Business Aviation Conference and Exhibition), o
jato é o único da categoria a ser certificado desde 2014.
O Praetor 600 é o jato super médio com melhor performance já desenvolvido e superou todas
as principais metas de design, tornando-se capaz de voar mais de 4.000 milhas náuticas em
velocidade de cruzeiro de longo alcance, ou mais de 3.700 milhas náuticas a Mach .80 em pistas
menores de 1.371 metros, com excelente capacidade de carga útil.
“Nossas equipes de engenharia e de programa se superaram novamente ao projetar, desenvolver
e certificar com muita paixão o jato executivo Praetor 600, líder de sua classe, excedendo
especificações e expectativas, e antes do prazo”, disse Paulo César de Souza e Silva, Presidente
e CEO da Embraer. “Esta avançada aeronave reflete não apenas nossa jornada de inovação, mas
também uma prévia do futuro dessa grande empresa.”
“O jato executivo de porte super médio mais inovador e tecnologicamente avançado chegou. O
Praetor 600 vai surpreender nossos clientes com o mais alto desempenho, tecnologia e conforto
de sua classe e aumentar a experiência do cliente a um nível sem precedentes”, disse Michael
Amalfitano, Presidente e CEO da Embraer Aviação Executiva. “Quero agradecer e parabenizar
a família Embraer por trazer ao mercado uma aeronave que criará valor real para clientes e
acionistas.”
O Praetor 600 é agora o jato executivo de porte super médio com maior alcance, com capacidade
de fazer voos sem escalas entre Londres e Nova York, São Paulo e Miami, e Dubai e Londres.
Com quatro passageiros e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 tem um alcance intercontinental
de 4.018 milhas náuticas (7.441 km). O jato tem capacidade de decolagem a partir de pistas de
apenas 1.352 metros (4.436 pés). A M0.80, o alcance é 3.719 milhas náuticas (6.887 km) com
quatro passageiros e reservas NBAA IFR.
O Praetor 600 é o primeiro jato executivo de porte super médio com tecnologia Full Fly-byWire e redução ativa de turbulência, tornando cada voo não apenas o mais suave, mas também
o mais eficiente possível.
O Embraer DNA Design da cabine explora cada dimensão do único jato super médio que possui
uma cabine de piso plano com 1,80 metro de altura, piso de pedra e toalete a vácuo, tudo na
mesma aeronave e certificado. A redução de turbulência ativa exclusiva da classe e a altitude
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de cabine de 5.800 pés, complementada por uma cabine silenciosa, estabeleceram o mais alto
padrão de experiência do cliente na categoria super médio. Além da cozinha de serviço
completo e do guarda-roupa, oito poltronas totalmente reclináveis podem ser acomodadas em
quatro camas, e o espaço para bagagem é o maior da classe.
A tecnologia avançada também é uma característica do Embraer DNA Design, começando com
o Upper Tech Panel, exclusivo da indústria, que exibe informações de voo e oferece recursos
de gerenciamento de cabine também disponíveis em dispositivos pessoais por meio do
Honeywell Ovation Select. Conectividade de alta capacidade e de alta velocidade para todos a
bordo está disponível por meio de banda Ka da Viasat, com velocidades de até 16Mbps e IPTV,
outro recurso exclusivo entre os jatos executivos de médio porte.
O Praetor 600 apresenta o avançado painel de aviônicos Pro Line Fusion, da Collins Aerospace,
com o exclusivo recurso de exibição vertical de meteorologia, alerta situacional similar ao de
controle de tráfego aéreo com ADSB-IN e a capacidade preditiva do radar de identificação
antecipada de cisalhamento de vento, assim como o E2VS (do inglês Embraer Enhanced Vision
System) com HUD (do inglês, Head-up Display) e EVS (do inglês, Enhanced Vision System),
Sistema de Referência Inercial (do inglês, Inertial Reference System) e Sistema de Orientação
de Visão Sintética (do inglês, Synthetic Vision Guidance System).
ESPECIFICAÇÕES

CERTIFICAÇÃO

OBJETIVOS

Alcance 4 pax @ LRC(1)

4,018 nm / 7,441 km

3,900 nm / 7,223 km

Alcance 4 pax @ M0.80(2)

3,719 nm / 6,888 km

3,605 nm / 6,676 km

Distância de decolagem @ 4 pax +
capacidade total de combustível(3)

4,436 ft / 1,352 m

4,458 ft / 1,359 M

Distância de decolagem @ MTOW(4)

4,717 ft / 1,438 m

4,800 ft / 1,463 m

2,165 ft / 660 m

2,270 ft / 692 m

45,000 ft / 13,716 m

45,000 ft / 13,716 m

4,001 lb / 1,815 kg

4,001 lb / 1,815 kg

Distância de pouso (5)
Altitude máxima de operação
Peso máximo (6)

(1) NBAA IFR reserves; 200 nm alternate; 4 pax @ 200 lbs each; baseline aircraft; LRC (Long Range Cruise)
(2) NBAA IFR reserves; 200 nm alternate; 4 pax @ 200 lbs each; baseline aircraft; M0.80
(3) SL; ISA ; full fuel; 4 pax @ 200 lbs each; NBAA IFR reserves; 200 nm alternate; baseline aircraft;
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(4) SL; ISA; MTOW
(5) SL; ISA ; 4 pax @ 200 lbs each; NBAA IFR reserves; 200 nm alternate; baseline aircraft
(6) Baseline aircraft

Siga-nos no Twitter: @Embraer
Sobre o Praetor 600
O Praetor 600 é a aeronave mais inovadora e tecnologicamente avançada a entrar na categoria
dos jatos super médios, oferecendo a melhor experiência ao cliente com uma combinação
inigualável de desempenho, conforto e tecnologia. O Praetor 600 será o jato executivo de porte
super médio mais avançado, que permite voos sem escalas entre Londres e Nova York. Com
quatro passageiros e reservas NBAA IFR, o Praetor 600 terá um alcance intercontinental de
4.018 milhas náuticas (7.441 km) com a capacidade de carga útil mais alta de sua classe,
oferecendo capacidade máxima de alcance.
Sendo o único jato executivo de porte super médio com tecnologia Full Fly-by-Wire e redução
ativa de turbulência, os passageiros aproveitarão o voo mais suave possível em uma cabine de
6 pés de altura, complementada por inigualáveis 5.800 pés de altitude da cabine para maior
conforto dos passageiros. O Embraer DNA Design da cabine inclui oito poltronas totalmente
reclináveis que podem ser convertidas em quatro camas para descanso completo. A cabine
inclui uma cozinha na entrada, um lavabo privativo traseiro com toalete a vácuo e uma área de
bagagem dentro da cabine de passageiros. O espaço total para bagagem é o maior da categoria
de jatos super médios.
A tecnologia avançada também é abundante em toda a cabine, começando com o Upper Tech
Panel, exclusivo da indústria, que exibe informações de voo e oferece recursos de
gerenciamento de cabine, também disponíveis em dispositivos pessoais por meio do Honeywell
Ovation Select. O Gogo AVANCE L5 e a conectividade de alta capacidade e de alta velocidade
para todos a bordo estão disponíveis por meio de banda Ka da Viasat, com velocidades de até
16Mbps e IPTV, outro recurso exclusivo entre os jatos executivos de médio porte. Um sistema
opcional de entretenimento a bordo consiste em um sistema de vídeo de alta definição, surround
sound e várias opções de entrada de áudio e vídeo.
O Praetor 600 apresenta o avançado painel de aviônicos Pro Line Fusion da Rockwell Collins
com quatro monitores LCD de alta resolução de 15,1 polegadas e capacidade de operação sem
papel, com planejamento de voo gráfico e o exclusivo recurso de exibição vertical de
meteorologia, alerta situacional similar ao de controle de tráfego aéreo com ADSB-IN e a
capacidade preditiva do radar de identificação antecipada de cisalhamento de vento, além de
gráficos e mapas Jeppesen. As cabines de comando do Praetor também oferecem opções que
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incluem o E2VS (do inglês Embraer Enhanced Vision System) com HUD (do inglês, Head-up
Display) e EVS (do inglês, Enhanced Vision System), Sistema de Referência Inercial (do inglês,
Inertial Reference System) e Sistema de Orientação de Visão Sintética (do inglês, Synthetic
Vision Guidance System). O Praetor 500 é equipado com dois motores turbofan Honeywell
HTF 7500E avançados e econômicos em termos de combustível, os mais ecológicos da
categoria.
Sobre a Embraer Aviação Executiva
A Embraer é uma das maiores fabricantes de jatos executivos do mundo, tendo entrado neste
segmento de mercado a partir de 2000, com o lançamento do jato Legacy. A Embraer Aviação
Executiva foi constituída em 2005. Seu portfólio, entre os mais amplos da indústria, é formado
pelos jatos Phenom 100, Phenom 300E, Legacy 450, Legacy 500, Praetor 500, Praetor 600,
Legacy 650E e Lineage 1000E. A frota da Embraer Aviação Executiva excede a marca de 1.200
jatos, que estão em operação em mais de 70 países. Os clientes são apoiados por uma rede
global de 70 centros de serviços entre próprios e autorizados, complementados por um Contact
Center 24/7.
Sobre a Embraer
Empresa aeroespacial global com sede no Brasil, a Embraer completa 50 anos de atuação nos
segmentos de Aviação Comercial, Aviação Executiva, Defesa & Segurança, Aviação Agrícola.
A Companhia projeta, desenvolve, fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de
fornecer Serviços & Suporte a clientes no pós-venda.
Desde que foi fundada, em 1969, a Embraer já entregou mais de 8 mil aeronaves. Em média, a
cada 10 segundos uma aeronave fabricada pela Embraer decola de algum lugar do mundo,
transportando anualmente mais de 145 milhões de passageiros.
A Embraer é líder na fabricação de jatos comerciais de até 150 assentos e a principal
exportadora de bens de alto valor agregado do Brasil. A empresa mantém unidades industriais,
escritórios, centros de serviço e de distribuição de peças, entre outras atividades, nas Américas,
África, Ásia e Europa.
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