Embraer Anuncia Encomenda de Seis A-29 Super Tucano para
um Cliente Não Revelado
São Paulo, 16 de outubro de 2017 – A Embraer anunciou hoje pedido firme de 6 (seis)
aeronaves de ataque leve e treinamento avançado A-29 Super Tucano para um cliente não
revelado. As aeronaves poderão ser utilizadas para treinamento tático e avançado bem como
em missões de ataque leve e ISR (inteligência, vigilância e reconhecimento). As entregas
serão concluídas em 2018.
O A-29 Super Tucano é uma aeronave turboélice durável, versátil e potente capaz de executar
uma ampla gama de missões, mesmo operando em pistas não preparadas. Em mais de dez
anos de operação, o Super Tucano já alcançou um excelente histórico de desempenho: mais
de 320 mil horas de voo e mais de 40 mil horas de combate. Com mais de 150 configurações
de armamentos certificadas, o avião está equipado com tecnologias avançadas em sistemas
eletrônicos, eletro-ópticos, infravermelho e laser, assim como sistemas de rádios seguros com
enlace de dados e uma inigualável capacidade de armamentos.
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 130 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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