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COMPROVADO 
EM COMBATE

A aeronave de ataque leve há 12 anos 

em operação e com milhares de horas 

de voo de combate.

Operação comprovada em 
ambientes austeros

PISTAS SEMIPREPARADAS

BASES DE OPERAÇÕES AVANÇADAS

AMBIENTES DESÉRTICOS/ARENOSOS

OPERAÇÃO EM AMBIENTES HOT & HIGH

ALTITUDES DE ALTA DENSIDADE

ALTA UMIDADE
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A única aeronave de ataque leve projetada 

do zero para atender às exigências das 

operações de combate aéreo e operações 

em aeródromos austeros.

Ampla flexibilidade 
operacional e capacidade 
de manobra em todo
o espectro dos portfólios
de missão

MULTIMISSÃO

Patrulha de 
fronteira e de 

reconhecimento 
armado (Recce)

Treinamento 
avançado

Apoio aéreo 
próximo

Interceptação 
aérea

Controlador aéreo 
avançado - no ar

98



MISSÃO:
Patrulha de fronteira e de 
reconhecimento armado (Recce)

Ar-terra
Sistema EO/IR totalmente integrado, ampla visibilidade 

de ambos os assentos e plena capacidade de operação 

à noite com óculos de visão noturna (NVG).

METRALHADORAS 
INTERNAS

2 TANQUES 
EXTERNOS

EO/IR - SISTEMA ELETRO-ÓPTICO/ 
INFRAVERMELHO

CONFIGURAÇÃO TÍPICA

ALTITUDE

NA ROTA

DISTÂNCIA ATÉ A ESTAÇÃO

BASE

5,000 ft
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Tipo de 
missão ar-ar

Velocidade e intervalo de altitudes excepcionais, altamente manobrável 

para facilitar as interceptações de aeronaves, excelente visibilidade de 

ambas as cabines e capacidade para operações diurnas/noturnas.

MÍSSIL 
AR-AR

METRALHADORAS 
INTERNAS

2 TANQUES 
EXTERNOS

ALTITUDE

NA ROTA

DISTÂNCIA ATÉ A ESTAÇÃO

BASE

5,000 ft

Interceptação e entrada em 
espaço aéreo inimigo

MISSÃO:

CONFIGURAÇÃO TÍPICA
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A HMI é semelhante 
à das aeronaves de 
combate de 4ª geração, 
o que permite ao piloto 
fazer uma transição 
fácil para a linha de 
frente do combate

Treinamento avançado

LANÇADOR DE FOGUETES 
DE 7 X 70 MM

 SUU-20 COM 6 BOMBAS 
DE TREINAMENTO DE 
BAIXA RESISTÊNCIA

CONFIGURAÇÃO TÍPICA

MISSÃO:

Solução de treinamento abrangente, muito menos 

dispendiosa quando comparada à dos jatos.

Pacote de treinamento artificial para 

treinamento virtual.

 A interface homem-máquina é semelhante às encontradas 
em aeronaves de combate de 4ª geração.

 Permite a prática com munição de treinamento e real.

 Interface Homem-Máquina (HMI) de última geração.

 Simulação de radar de classe APG-68.

 Treinamento com mísseis BVR
 (além do alcance visual) simulados.

 Treinamento com sistemas simulados 
como RWR (receptor do alerta de radar).

Solução de treinamento abrangente, muito menos 

dispendiosa quando comparada à dos jatos.

Pacote de treinamento artificial para 

treinamento virtual.
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Opção em nível 
mundial para 
apoio aéreo 
aproximado

Modos de ataque ar-terra de precisão combinados 

com várias configurações de armas para ótimo 

desempenho em um cenário de 

combate dinâmico.

CONFIGURAÇÃO TÍPICA

2 BOMBAS GUIADAS 
POR LASER

2 METRALHADORAS 
INTERNAS

2 TANQUES 
EXTERNOS

EO/IR - SISTEMA ELETRO-ÓPTICO/ 
INFRAVERMELHO

MISSÃO:

Apoio aéreo próximo
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METRALHADORAS 
INTERNAS

EO/IR - SISTEMA ELETRO-ÓPTICO/ 
INFRAVERMELHO

2 TANQUES 
EXTERNOS

Controlador aéreo 
avançado - no ar
Equipado com os sistemas 

completos definidos para:

CONFIGURAÇÃO TÍPICA

MISSÃO:

 Reconhecimento e designação do alvo.

 Apoio em tempo real à obtenção do alvo 
e ao ataque.
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Projetado para 
operar a partir 
de bases aéreas 
avançadas

TREM DE POUSO ROBUSTO 
PARA OPERAÇÕES EM PISTAS 
SEMIPREPARADAS

PARA-BRISAS 
RESISTENTE AO 
IMPACTO DE 
PÁSSAROS

PROTEGIDO 
CONTRA CORROSÃO 
PARA SUPORTAR 
AMBIENTES 
AGRESSIVOS

ALTA 
RESISTÊNCIA 
À FADIGA

Atende aos mais rigorosos 

padrões de requisitos civis 

e militares no que se refere 

à segurança, além de ter 

o melhor custo-benefício 

operacional do mercado.

PLATAFORMA 
EXTREMAMENTE 
ROBUSTA
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CUSTOS MAIS
BAIXOS DE OPERAÇÃO 
E MANUTENÇÃO

Exigência mínima de 
infraestrutura e suporte em solo

Utilização intensiva do conceito 
de manutenção condicional

Custo operacional: em torno de 
USD 1.000 por hora de voo

Rápida identificação de 
falhas e fácil correção
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CABINE 
MODERNA E 
FUNCIONAL

Foco na facilidade 
de realização
da missão

Cabine pressurizada com ar condicionado

Sistema Anti-G

OBOGS (Sistema Gerador de Oxigênio a Bordo)

Cabine blindada, incluindo o motor

Controles HOTAS (mãos na manete 
do acelerador e no manche)

Dois computadores de missão redundantes 
(MDP – processador da missão e da exibição)

Voo automático
(piloto automático / sistema diretor de voo)

Monitor transparente em cores na altura da 
linha de visão (conhecido como HUD) com 
câmera de vídeo (CHVC)

Painel de controle frontal (UFCP) com a opção de 
uma tela CMFD (display multifuncional em cores)

Projetado visando ao conforto e à segurança 
do piloto para voos de longa duração
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SISTEMAS

Recurso para operações 

noturnas com visão 

infravermelha por meio dos 

NVGs. NVGs integrados de 3ª 

geração para ambos os pilotos. 

A iluminação externa e da 

cabine é totalmente compatível 

com os NVGs, incluindo luzes 

de voo de formação.

ÓCULOS DE VISÃO 
NOTURNA (NVG)

Rádio V/UHF 

criptografado 

que oferece 

comunicação 

segura, bem como 

proteção ao envio 

e recebimento de 

rotas/pontos de 

referência, alvos.

DATALINK

Assentos 

ejetáveis 

Martin Baker 

MK 10 (0-0) 

com 3 modos 

selecionáveis de 

funcionamento.

ASSENTOS 
EJETÁVEIS

Equipado com dois 

dispensadores de chaff/

flare, cada um com 

capacidade de 30 

cartuchos. O CMDS é 

programável de acordo 

com a filosofia e os 

cenários da operação.

SISTEMA 
DISPENSADOR DE 
CONTRAMEDIDAS

O NCDR é um gravador robusto 

que faz upload e download dos 

planos e dos dados das missões. 

O formato de dados é totalmente 

compatível com as Estações de 

Planejamento de Missões e de 

Debriefing, que proporcionam 

maior eficiência operacional.

GRAVADOR DE 
DADOS CENTRADO 
EM REDE (NCDR)

SMS totalmente integrado que gerencia cinco 

estabilizadores verticais padrão OTAN, e as duas 

metralhadoras de 0,50 no planejamento de missão e 

durante os procedimentos de ataque.

 Modos principais

  (CCIP/ CCRP/ DTOS/ LCOS/ CCIL/ SSLC)

 Restante do armamento

 Rearmamento em voo

 Debriefing em voo

 Seleção de inventário

SISTEMA DE GESTÃO DE 
ARMAZENAMENTO (SMS)

Motor Pratt & Whitney PT6A-68C 

confiável e energeticamente eficiente 

com 1.600 shp. O motor é controlado 

automaticamente por uma PMU 

(unidade de gerenciamento de 

energia). As informações do motor 

são apresentadas na página do 

EICAS (sistema de alerta da tripulação 

e indicação do motor) do CMFD.

FONTE DE 
ENERGIA

Equipado com EO/IR, 

que coleta imagens em 

operações diurnas/noturnas 

para reconhecimento do 

alvo. Laser designator 

incorporado e indicador 

integrado ao sistema de 

armas para designação de 

alvo e ataque de precisão.

SISTEMA 
ELETRO-ÓPTICO/
INFRAVERMELHO

Maior precisão de 

mira com telêmetro 

a laser integrado ao 

sistema de armas.

LOCALIZADOR 
DE ALCANCE 
A LASER
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TOSS

CBT (TREINAMENTO EM COMPUTADOR)

Plataforma computacional que oferece aulas 
teóricas para os pilotos e técnicos.

FREEPLAY

Emula a operação dos sistemas, controles e 
monitores das cabines frontal e traseira da 

aeronave em um computador pessoal.

BATD (DISPOSITIVO BÁSICO PARA 
TREINAMENTO EM AERONAVES)

Versão simplificada e econômica do simulador de voo.

MPS (ESTAÇÃO DE PLANEJAMENTO DE MISSÕES)

Permite o carregamento dos dados gerados 
para a aeronave por meio do NCDC (cartucho 

de dados centrado em rede).

MDS (ESTAÇÃO DE DEBRIEFING DA MISSÃO)

Usando os dados baixados do computador de bordo que 
foram gravados no NCDC, o MDS permite a visualização 
de informações de missão de voo. Pode gravar 
informações de todos os 3 monitores e do HUD; permite 
a reprodução dos principais eventos da missão.

MSS (ESTAÇÃO DE SUPORTE DE MANUTENÇÃO)

Oferece suporte à equipe de manutenção de 
aeronaves no que se refere às tarefas de 
manutenção da frota, auxiliando nas atividades 
de solução de problemas e falhas.

FTD (DISPOSITIVO DE TREINAMENTO DE VOO)

O simulador de voo é um sistema completo 
que se comporta exatamente como a aeronave 
e que visa ao treinamento em um ambiente de 
simulação em computador.

A solução de treinamento avançado mais abrangente do mercado e que apresenta o 

melhor retorno sobre investimento em termos de custo de treinamento de pilotos.

TOSS
Sistema de treinamento 
e suporte operacional
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PRESENÇA 
MUNDIAL
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CARACTERÍSTICAS 
E DESEMPENHO

Máximo de G + 7 / -3.5 g

Curva sustentada (no nível do mar) 3.0 g

Distância de decolagem (para eliminar o obstáculo de 50 pés) 900 m / 2,950 ft

Distância de pouso (para eliminar o obstáculo de 50 pés) 860 m / 2,820 ft

Taxa de subida ao nível do mar 3,242 ft/ min

Tempo para subida até 20.000 pés 8.3 min

11.38 m
(37 ft 4 in)

3.97 m
(13 ft)

11.14 m
(36 ft 6 in)

TETO DE SERVIÇO 35,000 ft

Alcance de traslado (tanques externos) 1,650 nm

Autonomia (combustível interno) 3.5 hours

ALCANCE E AUTONOMIA

MTOW (peso máximo de decolagem
com cargas externas)

5,400 kg

Cargas externas 1,550 kg

PESOS

CARGAS

DESEMPENHO EM CAMPO SUBIDAVelocidade máxima de funcionamento (Vmo) 320 KCAS

Velocidade máxima nivelada (no nível do mar) 280 KCAS

Velocidade de estol (configuração de pouso) 83 KCAS

VELOCIDADE
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RAIO
 DE AÇÃO

Equipamento personalizado,
no lugar certo, com mais firmeza

RAIO nm

FL100

100 nm
4:35 h

200 nm
3:45 h

300 nm
3:00 h

400 nm
2:10 h

500 nm
1:20 h

600 nm
0:30 h

MANAUS
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AS 
VANTAGENS

O melhor
para a Missão!

Mais de 300.000 horas de voo acumuladas

Mais de 220 

aeronaves entregues

Certificado pela USAF de acordo 

com os padrões militares mais atuais

Solução 

econômica

Desempenho comprovado 

em condições de combate

Em plena produção em duas linhas de 

montagem, no Brasil e nos Estados Unidos

Plataforma flexível 

e eficiente
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LÍDER NO SETOR AEROESPACIAL E DE DEFESA DA AMÉRICA LATINA, a Embraer Defesa e Segurança oferece uma linha completa de soluções 

integradas como aplicações de C4I (centro de comando, controle, comunicação, computação e inteligência), tecnologias de ponta na produção de radares, 

sistemas avançados de informação e comunicação, sistemas integrados para 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 e Segurança estão presentes em mais de 60 países.

EMBRAER
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