Embraer e Sierra Nevada Corporation recebem encomenda de
12 aeronaves A-29 Super Tucano para a Força Aérea da Nigéria
São Paulo, SP, 6 de fevereiro de 2019 – A Embraer Defesa & Segurança e sua parceira
Sierra Nevada Corporation (SNC) receberam encomenda de 12 aeronaves de ataque leve e
treinamento avançado A-29 Super Tucano para a Força Aérea da Nigéria. Os aviões serão
utilizados em missões de apoio aéreo tático.
“A SNC tem orgulho de trabalhar com a Embraer Defesa & Segurança na produção dos A-29
para a Força Aérea da Nigéria para atender às suas necessidades contínuas de treinamento e
segurança”, disse Taco Gilbert, vice-presidente sênior da área de ISR da SNC. “O A-29 tem
experiência comprovada em combate e foi projetado e construído para a missão na Nigéria. É
a solução mais confiável e econômica para voos básicos e avançados e para o treinamento de
combate, operações de apoio aéreo tático, ISR (Inteligência, Vigilância e Reconhecimento),
contrainsurgência e cenários de guerra irregular”.
“O A-29 Super Tucano se tornou uma referência mundial em ataque leve e treinamento
avançado com histórico comprovado em várias zonas de combate ao redor do mundo”, disse
Jackson Schneider, presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “A Embraer dá as
boas-vindas à Nigéria como o mais recente país-membro dessa verdadeira coalizão
internacional que está ajudando a trazer a paz para o mundo.”
O A-29 realiza missões de combate diariamente em várias regiões do planeta. A aeronave
acumula mais de 46.000 horas de combate e mais de 360.000 horas de voo. Com a encomenda
da Nigéria, o A-29 já foi selecionado por 14 forças aéreas em todo o mundo.
Além do reconhecido histórico de combate, o robusto trem de pouso do A-29 permite
decolagens e pousos em pistas não preparadas. Seu sistema de armas também oferece
confiabilidade e precisão excepcionais, aumentando a eficácia nas missões de ataque leve.
O contrato para a Força Aérea da Nigéria inclui dispositivos de treinamento de solo, sistemas
de missão, sistemas de missão, peças sobressalentes, equipamentos de apoio no solo,
equipamentos de missões alternativas, apoio contíguo à contratação temporária dos Estados
Unidos, apoio logístico no exterior do empreiteiro continental dos Estados Unidos
(OCONUS) e representantes de serviço de campo para suporte OCONUS.
As aeronaves serão produzidas em Jacksonville, na Flórida, e modificadas pela SNC em
Centennial, no Colorado. As entregas à Nigéria devem ocorrer de acordo com os prazos
estipulados em contrato como parte de um pacote mais amplo de treinamento e suporte.

Sede (Brasil)

América do Norte

Europa, Oriente Médio e África

China

Ásia Pacífico

Comunicação Corporativa
press@embraer.com.br
Cel.: +55 12 98152 4845
Tel.: +55 11 3841 6085

Alyssa Ten Eyck
aeyck@embraer.com
Cel: +1 954 383 0460
Tel.: +1 954 359 3847

Guy Douglas
guy.douglas@nl.embraer.com
Cel: +31 (0)657120121
Tel: +31 (0)202158109

Mirage Zhong
mirage.zhong@bjs.embraer.com
Cel.: +86 185 1378 5180
Tel.: +86 10 6598 9988

Nilma Missir-Boissac
nilma.boissac@sin.embraer.com
Cell: +65 9012 8428
Tel.: +65 6305 9955

Siga-nos no Twitter: @Embraer
Sobre a Embraer
Empresa global com sede no Brasil, a Embraer atua nos segmentos de Aviação Comercial,
Aviação Executiva, Defesa & Segurança e Aviação Agrícola. A empresa projeta, desenvolve,
fabrica e comercializa aeronaves e sistemas, além de fornecer suporte e serviços de 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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