Embraer KC-390 atinge a Capacidade Inicial de Operação
São José dos Campos, SP, 20 de dezembro de 2017 – O novo jato de transporte militar e
reabastecimento Embraer KC-390 completou um marco fundamental hoje, com a
demonstração pela Embraer à Força Aérea Brasileira (FAB) do atingimento da Capacidade
Inicial de Operação (Initial Operational Capability – IOC).
O atingimento da IOC assegura as condições necessárias para o início da operação da
aeronave, em conformidade com o escopo acordado com a FAB. Como parte da IOC, a
Embraer obteve um Certificado de Tipo Provisório do KC-390 junto à ANAC (Agência
Nacional de Aviação Civil), atestando a adequação do projeto aos exigentes requisitos de
certificação de aeronaves da categoria transporte.
“É com grande satisfação que anunciamos o atingimento deste marco importante para o
Programa KC-390”, disse Jackson Schneider, presidente e CEO da Embraer Defesa &
Segurança. “A campanha de certificação tem avançado conforme o planejado e os testes
realizados tiveram grande sucesso, comprovando a maturidade da aeronave e confirmando o
desempenho e as capacidades previstas”.
Até o presente momento, a campanha de ensaios acumula mais de 1.500 horas de voo nos
dois protótipos e mais de 40.000 horas de testes em laboratório dos diversos sistemas da
aeronave. A campanha de ensaios estruturais se aproxima do fim, restando apenas o ensaio de
fadiga em corpo de prova em escala real.
Ao longo de 2018, estão previstos a emissão do Certificado de Tipo final pela ANAC, bem
como a realização de ensaios em voo de diversas funcionalidades militares, incluindo testes
remanescentes de reabastecimento aéreo, lançamento de cargas e outros, visando o
atingimento da Capacidade Final de Operação (Final Operational Capability – FOC), objeto
da certificação militar final da aeronave.
A entrega da primeira aeronave de série à FAB está programada para acontecer ainda em
2018.
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.
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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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