Embraer entrega primeiro avião multimissão KC-390 à Força Aérea
Brasileira
Anápolis, 4 de setembro de 2019 – A Embraer entregou hoje à Força Aérea Brasileira (FAB)
o primeiro avião de transporte multimissão KC-390 em cerimônia realizada na Base Aérea de
Anápolis, em Goiás, dando início aos preparativos para a entrada da aeronave em serviço na
FAB, onde será operada pelo Primeiro Grupo de Transporte de Tropa (1° GTT). A Embraer
tem realizado treinamentos teóricos e práticos junto às equipes da FAB para o início das
operações da aeronave.
Projeto conjunto da FAB com a Embraer, o KC-390 foi desenvolvido para estabelecer novos
padrões de eficiência e produtividade na sua categoria, apresentando ao mesmo tempo o menor
custo do ciclo de vida do mercado. O programa representa um avanço significativo em termos de
tecnologia e inovação para a indústria aeronáutica brasileira e um salto operacional para a
aviação de transporte da FAB. Em 2014, a FAB assinou pedido firme para 28 aeronaves KC-390
e suporte logístico inicial. Os aviões são produzidos na fábrica de Gavião Peixoto, em São
Paulo.
O KC-390 recebeu o Certificado de Tipo da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) em 2018,
quando atingiu a Capacidade Inicial de Operação (Initial Operational Capability – IOC),
assegurando, assim, as condições necessárias para o início da operação da aeronave.
“A incorporação do KC-390 na Força Aérea Brasileira é um marco na aviação militar. Sua
modernidade trará uma implementação e aperfeiçoamento na doutrina de emprego desse vetor
multimissão, contribuindo sobremaneira para o cumprimento da missão de controlar, defender
e integrar os 22 milhões de quilômetros quadrados sob nossa responsabilidade”, afirmou o
Comandante da Aeronáutica, Tenente-Brigadeiro do Ar Antonio Carlos Moretti Bermudez.
“A entrada em serviço do KC-390 na FAB representa um marco importante para o programa e
certamente aumentará o crescente interesse internacional por essa aeronave, consolidando o
caminho para novas vendas”, disse Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa
& Segurança. “Temos certeza de que o KC-390, além de cumprir com excelência as missões
requeridas pela nossa Força Aérea, terá um impacto econômico positivo na criação de empregos
e novos investimentos no Brasil, assim como nas exportações de alto valor agregado.”
Com o objetivo de maximizar a disponibilidade operacional da frota de aeronaves KC-390 no
cumprimento das respectivas missões, a FAB e a unidade de Serviços & Suporte da Embraer
assinaram um abrangente contrato de suporte e serviços, com vigência de cinco anos. Pelo
acordo, a TechCare, portfólio de soluções da Embraer, ficará responsável pelo suporte logístico
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e de engenharia, controle de manutenção, reparo de componentes, equipe de apoio para entrada
em serviço, fornecimento de materiais e um módulo adicional que inclui análises estruturais,
desenvolvimento de boletins de manutenção e pintura de aeronaves, entre outros serviços.
O KC-390, que também foi adquirido recentemente pelo Governo de Portugal, é capaz de realizar
diversas missões, incluindo apoio humanitário, evacuação médica, busca e salvamento, combate a
incêndios florestais e capacidades superiores de transporte e lançamento de carga e tropas, além de
reabastecimento em voo.
Equipado com dois motores turbofan International Aero Engines V2500, aviônicos de última
geração, uma rampa traseira e um avançado sistema de movimentação de carga, o KC-390 pode
transportar até 26 toneladas a uma velocidade máxima de 470 nós (870 km/h), com capacidade
de operar em ambientes austeros, incluindo pistas não pavimentadas ou danificadas. A aeronave
pode transportar tropas, paletes, veículos blindados e helicópteros.
O desempenho do KC-390 se beneficia de um moderno sistema de controle fly-by-wire com
tecnologia integrada que diminui a carga de trabalho da tripulação e aumenta a segurança de
sua operação. Além disso, o KC-390 pode reabastecer outras aeronaves em voo, com a
instalação de tanques internos de combustível removíveis. A aeronave também pode ser
reabastecida em voo, proporcionando maior flexibilidade para missões mais longas. Um
sistema avançado de autodefesa aumenta a capacidade de sobrevivência da aeronave em
ambientes hostis.
Siga-nos no Twitter: @Embraer
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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