Força Aérea Libanesa seleciona o A-29 Super Tucano para
operações de Apoio Aéreo Tático
Dubai, 9 de novembro de 2015 – A República do Líbano confirmou hoje a aquisição de seis
aeronaves turboélice A-29 Super Tucano da Embraer Defesa & Segurança e da Sierra Nevada
Corporation (SNC). O contrato inclui suporte logístico para a operação das aeronaves, bem
como um sistema de treinamento completo para pilotos e mecânicos da Força Aérea Libanesa.
A venda foi aprovada em junho pelo Departamento de Estado dos Estados Unidos.
A venda dessas aeronaves é parte de um pacote maior e mais abrangente, incluindo melhorias
de infraestrutura que serão cumpridas por outras partes não envolvidas na parceria
Embraer/SNC. Os aviões, que estão atualmente em operação em 10 forças aéreas de todo o
mundo, serão construídos em Jacksonville, Flórida.
“A escolha do A-29 pela Força Aérea Libanesa comprova a superioridade do Super Tucano e
sua capacidade de enfrentar os desafios do teatro de operações no Oriente Médio”, disse
Jackson Schneider, Presidente e CEO da Embraer Defesa & Segurança. “O Super Tucano é a
melhor e mais eficaz aeronave do mercado com um histórico comprovado de sucesso com
forças aéreas ao redor do mundo”.
O A-29 Super Tucano é uma aeronave turboélice durável, versátil e potente capaz de executar
uma ampla gama de missões de apoio aéreo tático, mesmo operando em pistas nãopreparadas. Devido ao seu projeto original, alta velocidade e grande capacidade de manobra,
o Super Tucano é o único avião em sua classe cujo cockpit apresenta excelente visibilidade,
sendo extremamente eficiente e pouco vulnerável em missões de apoio aéreo tático. O
conjunto de sistemas avançados, robustos e redundantes do A-29 Super Tucano permitem à
aeronave superar qualquer outro concorrente da sua classe.
“Estamos entusiasmados com a oportunidade de fornecer ao Líbano esta aeronave, que tem se
provado uma solução inovadora e eficaz em termos de custos para as mais exigentes
organizações militares ao redor do mundo. Ela é ideal para as missões e para o ambiente
operacional enfrentados pelo Líbano e uma série de outras nações. Estamos prontos para
auxiliar os libaneses a estruturar uma força aérea moderna por meio da utilização do A-29
Super Tucano”, disse Taco Gilbert, Vice-Presidente de Desenvolvimento de Negócios para a
Área de Negócios de Inteligência, Vigilância e Reconhecimento (ISR) da SNC.
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Em mais de dez anos de operação, o Super Tucano já alcançou um excelente histórico de
desempenho e mais de 230 pedidos firmes. Com mais de 140 configurações de armamentos
certificadas, o avião está equipado com tecnologias avançadas em sistemas eletrônicos, eletroópticos, infravermelho e laser, assim como sistemas de rádios seguros com enlace de dados e
uma inigualável capacidade de armamentos.
Sobre a Embraer Defesa & Segurança
Líder na indústria aeroespacial e de defesa da América Latina, a Embraer Defesa & Segurança
oferece uma linha completa de soluções integradas como C4I (Centro de Comando, Controle,
Comunicação, Computação e Inteligência), tecnologias de ponta na produção de radares,
sistemas avançados de informação e comunicação, sistemas integrados de monitoramento e
vigilância de fronteiras, bem como aeronaves militares e de transporte de autoridades. Com
crescente presença no mercado global, os produtos da Embraer Defesa & Segurança estão
presentes em mais de 60 países.
Follow us on Twitter: @EmbraerSA
Note to Editors
Embraer S.A. (NYSE: ERJ; BM&FBOVESPA: EMBR3) is the world’s largest manufacturer
of commercial jets up to 130 seats, and one of Brazil’s leading exporters. Embraer’s
headquarters are located in São José dos Campos, São Paulo, and it has offices, industrial
operations and customer service facilities in Brazil, China, France, Portugal, Singapore, and
the U.S. Founded in 1969, the Company designs, develops, manufactures and sells aircraft
and systems for the commercial aviation, executive aviation, and defense and security
segments. It also provides after sales support and services to customers worldwide. For more
information, please visit www.embraer.com.br.
This document may contain projections, statements and estimates regarding circumstances or events yet to take place. These
projections and estimates are based largely on current expectations, forecasts of future events and financial trends that affect
Embraer’s businesses. Those estimates are subject to risks, uncertainties and suppositions that relate to, among others:
general economic, political and trade conditions in Brazil and in those markets where Embraer does business; expectations
of industry trends; the Company’s investment plans; its capacity to develop and deliver products on the dates previously
agreed upon, and existing and future governmental regulations. The words “believe”, “may”, “is able”, “will be able”,
“intend”, “continue”, “anticipate”, “expect” and other similar terms are intended to identify potentialities. Embraer does
not undertake to publish updates nor to revise any estimates due to new information, future events or any other facts. In view
of the inherent risks and uncertainties, such estimates, events and circumstances may not take place. The actual results may
therefore differ substantially from those previously published as Embraer expectations.
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