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A maioria das empresas aéreas oferecem o 
         mesmo padrão de qualidade. 
    A maioria das empresas 
              aéreas não são da Suíça.

Experimente como a qualidade suíça pode fazer a diferença. Para voar non-stop 
diariamente para a Suíça com rápidas conexões para outros destinos na Europa, 
contate seu agente de viagens ou visite-nos em swiss.com

050_302_A340_Wengen_208x275_Audi_port   1 12.04.16   16:32
anuncio.indd   5 30/05/16   17:10



Sumario58.indd   6 20/05/16   22:14 Sumario58.indd   7 20/05/16   22:15



PARA OUTRA
Pronto

EMBrAEr E-190-E2

Lançamento

08 | mai • jun | 2016

E190-E2_1.indd   8 30/05/16   18:06

09

TexTo:: edmundo Reis
FoTos:: divulgação

E190-E2_1.indd   9 30/05/16   18:06



11

Todos os preparativos para um 
único fim. A de ver o mais novo 
produto nos ares. E antes do 
prazo previsto.

foi o reduzido nível de ruído emitido 
pelo novo jato, isso levando em consi-
deração que a troca dos motores GE 
CF34-10ES pelos PW1900G gerou um 
aumento de empuxo de cerca de 
2.000lbs. E um detalhe, no site da Em-
braer constam quatro subtipos das 
PW1900G com potência que variam de 
19.000lbs da PW1919G, passando pelas 
21.000lbs da PW 1921G, e 22.000lbs das 
PW1922G e PW1923G. Nessa etapa, 
quebrando o protocolo corriqueiro des-
sas ocasiões, além de checados os siste-
mas gerais e a manobrabilidade inicial 
da aeronave, o Embraer foi além. O 
E190-E2 voou numa altitude de 41 mil 
pés, atingindo uma velocidade de Mach 
0.82. Ações pouco comuns em se tra-
tando de um avião que nunca havia vo-
ado (a não ser pelas simulações feitas 
pelos engenheiros da Embraer), o que 
mostra como o modelo nasceu madu-
ro. Uma especial atenção foi com os 
controles de voo que são de um siste-
ma Fly-By-Wire de 4ª geração desenvol-
vido dentro da Embraer com a experi-
ência adquirida na produção dos jatos 
executivos Legacy 450/500, do KC-390, 
e nos E-Jets de primeira geração. A Em-
braer reduziu a família na nova geração, 
não há mais o E170. O E175-E2 com pre-
ço de tabela de US$ 50,8 milhões, vai 
ser o menor membro. Impulsionado 
por duas PW1700G de 17.000lbs de em-

puxo cada, terá 1.920mn de alcance. O 
maior da família, o E195-E2, de US$ 65,6 
milhões, será impulsionado com duas 
PW1900G de 22.000lbs de empuxo e 
terá o alcance estimado de 2.400nm. O 
E190-E2 (US$ 58,2 milhões) fica no meio 
termo, com alcance de 2.800nm. Voa 
mais, entretanto com menor capacida-
de. O E195-E2 poderá transportar até 
132 passageiros e terá como primeiro 
cliente a Azul, que encomendou 30 
exemplares em maio de 2015, com op-
ção de compra de outros 20 aviões. Um 
contrato estimado em US$ 3,2 bilhões 
se totalmente concluído. A primeira en-
trega para a companhia acontecerá em 
2020, dois anos depois da primeira en-
trega programada do E190-E2. A Em-
braer fez duas asas diferentes para a 
nova família, uma para o E175-E2 e ou-
tra para os irmãos maiores. Para adaptar 
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res General Eletric CF34 pelos novos 
Pratt & Whitney PW1000 Pure Power. 
Trocaram as asas e instalaram novos co-
mandos de voo fly-by-wire. Um progra-
ma de investimento avaliado em US$ 
1,7 bilhão. O lançamento foi em 17 de 
junho de 2013. Em 25 de fevereiro de 
2016 aconteceu a apresentação ao pú-
blico do primeiro E190-E2, que em 5 de 
abril começou a girar pela primeira vez 
os seus motores PW 1900G. Nas sema-
nas seguintes o primeiro protótipo se-
guiu com testes que incluíram corridas 
na pista do Aeroporto de São José dos 
Campos (SP). No dia 23 de maio de 
2016, com meses de antecipação ao 
previsto (a programação era para o se-

A Embraer foi a última das grandes 
fabricantes de jatos comerciais a 
anunciar a nova geração de produ-
tos para as companhias aéreas. Es-
tava de olho no que a Airbus e a Bo-
eing iam fazer com suas aeronaves 
das famílias A320 e 737. Da Bom-
bardier eles já conheciam os planos 
sobre a nova família CSeries, assim 
como o que a Mitsubishi faria com os 

seus MRJ. Como as duas grandes parti-
ram para a modernização de seus jatos 
de único corredor, optando por uma 
remotorização em vez de apresentar 
projetos totalmente novos, a empresa 
de São José dos Campos (SP) seguiu o 
mesmo caminho. Nada de desenho iné-
dito saído de uma folha de papel em 
branco. Pegaram a base dos E-Jets, lan-
çados em 1999, e substituíram os moto-

gundo semestre), ele foi colocado na 
cabeceira 15, e sob o comando dos pi-
lotos de ensaio em voo Mozart Louzada 
e Gerson de Oliveira, mais os engenhei-
ros de voo Alexandre Figueiredo e Car-
los Silveira, foram liberadas todas as li-
bras de empuxo das PW1900G para o 
avião realizar o seu primeiro voo. Flapes 
em posição de decoalgem, uma corrida 
de cerca de 700m, bem mais curta do 
que o que se podia imaginar, e às 
14h06m o E190-E2 de matrícula PR-ZEY 
descolou do asfalto numa suave ascen-
são, seguindo para o voo de 03h20m de 
duração sobre a região do Vale do Ribei-
ra. Um detalhe que chamou a atenção 
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e Boeing menores, mas sim produtos 
complementares. Entretanto, se com-
parado com os Boeing 737-7Max e Air-
bus A319neo, o E195-E2 será 15% mais 
eficiente em consumo de combustível 
por viagem e 10% mais econômico por 
assento. Se a comparação for feita com 
o E190-E2, o produto da Embraer será 
20% mais eficiente em consumo de 
combustível que os Airbus A319neo e 
Boeing 737-7Max. Tudo isso por dados 
fornecidos pela Embraer. Muito prova-
velmente a escolha por modelos Bo-
eing e Airbus em determinadas rotas, 
em vez de algum Embraer, estará rela-

o piloto de um Embraer E-Jets de pri-
meira geração, é preciso fazer apenas 
um treinamento de três dias para ele 
sair habilitado a voar os E2, e não será 
preciso fazer horas em simulador de 
voo para aprender algo diferente. A suí-
te de aviônicos Honeywell Primus Epic 
2 será uma evolução com telas multi-
funcionais maiores, e processadores 
mais avançados que os dos Primus Epic 
atualmente utilizados. As tripulações te-
rão à disposição um canal de comuni-
cação entre o sistema CMS – Cabin 
Crew Management System e o centro 

operacional da empresa. Com isso, as 
equipes de bordo terão a capacidade 
de mandar, ainda em voo, reportes dire-
to para os centros de manutenção. Os 
E2 serão em média 25% mais baratos de 
manter que os aviões da geração ante-
rior. Os projetos de ambas as gerações 
garante a existência de 25% de seme-
lhança de peças e partes entre elas. A 
Embraer não gosta muito de dizer que 
o avião deles é concorrente dos Airbus 
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cionada com o volume de passageiros 
transportados. Numa recente entrevista 
com o presidente da Azul, Antonoaldo 
Neves, ele nos contou que os Embraer 
são ideais para rotas com etapas de cer-
ca de 1.000km. Para voos mais longos e 
com maior densidade, os Airbus adqui-
ridos por eles teriam mais eficiência. Na 
cabine de passageiros, os engenheiros 
da Embraer trabalharam para que o via-
jante tenha a sensação de um espaço 
criado só para ele. Os bagageiros de 
teto cresceram, e continua a configura-
ção de fileiras com 2+2 assentos. Na 
configuração de primeira classe, a dis-
tância entre poltronas pode chegar a 
até 50 polegadas. Os assentos terão a 
largura de 18,3 polegadas e para cada 
um haverá novos controles de saída do 
ar-condicionado e luz de leitura. Toma-
das elétricas universais, como as apre-
sentadas no E-190 da J-Air, recente-
mente entregue, estarão disponíveis. As 
janelas também foram redesenhadas 
para aumentar a sensação de espaço. 
Os passageiros poderão acessar diver-
sos sistemas por wi-fi. Esses aviões nas-
cem em meio a uma geração que não 
aguenta ficar muito tempo sem conec-
tividade. Os E-Jets E2 vão trabalhar com 
diferentes bandas de sinais via satélite 
para flexibilizar o serviço. O bom é lem-
brar que a Honeywell é grande parceira 

no projeto de desenvolvimento desses 
Embraer. A empresa de Phoenix tem 
empregado grandes esforços para a po-
pularização da conectividade a bordo, 
inclusive com o desenvolvimento do 
seu hardware JetWave, que usa serviço 
de banda Ka no sistema Jet Connex da 
Inmarsat, oferecido para a aviação exe-
cutiva. Esse sistema que poderia ser 
muito bem oferecido para a futura ge-
ração do jato executivo de cabine larga 
Lineage (baseado no E-190), não deve 
ser difícil de ser adaptado para uso na 
aviação comercial. Segundo os dados 
da Embraer, o mercado mundial para 
aeronaves com capacidade de 70 a 130 
assentos, onde se encaixam seus novos 
produtos, deve absorver 6.350 aviões 
em 20 anos, um negócio com valor esti-
mado em US$ 300 bilhões. Para o mer-
cado pacífico-asiático, por exemplo, 
deve haver uma presença considerável 
na demanda prevista pela Embraer, de 
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1.570 aeronaves com capacidade de 70 
a 130 assentos nos próximos 20 anos, e 
que representam um negócio estimado 
em US$ 75 bilhões e cerca de 25% do 
mercado global do segmento. Se com-
parado com os Mitsubishi MRJ, o E175, 
que pode ser configurado entre 80/88 
assentos, vai oferecer no mínimo seis a 
mais que o MRJ70. O E190 com capaci-
dade de 90 a 106 assentos é maior que 
o MRJ90 de 92 assentos, mas tem capa-
cidade um pouco menor que o Bom-
bardier CS100, que consegue ser confi-
gurado com 110 assentos. Vale lembrar 
que a J-Air, subsidiária da JAL, vai tam-
bém voar com 32 MRJ a serem entre-
gues a partir de 2020, substituindo os 
Embraer E170 e os Bombardier CRJ200 
mais antigos. O E195 pode ter pelo me-
nos 132 assentos para seus passageiros, 
o que o coloca em linha de frente com 
o CS300 da Bombardier. A Embraer re-
cebeu desde que o programa E2 foi lan-
çado, há três anos, um total de 267 pe-
didos firmes e 373 opções de compra, o 
que basicamente garantem cinco anos 
de produção que, por sinal, terá no iní-
cio a sua linha de fabricação conviven-
do em paralelo com a produção de uni-
dades da geração anterior já pedidas. A 
maior encomenda por enquanto é da 
americana Skywest, com 100 pedidos 
firmes do E175-E2 e mais outra centena 

em estágio de opção de compra. A fa-
mília E-Jets é a líder de mercado no seg-
mento até 130 assentos. Tem 50% de 
participação e mais de 60%, se for con-
siderado o volume já entregue. A milé-
sima unidade foi recebida pelo cliente 
em 13 de setembro de 2013, nove anos 
e seis meses depois da primeira entre-
ga. Analisando o que ocorre na praça, 
ao que tudo indica o nível e aceitação 
dos novos E2 deve seguir os passos dos 
E-Jet anteriores. A Bombardier pena em 
vender os seus CSeries cujo projeto foi 
lançado em julho de 2004. Na época do 
fechamento desta matéria, a carteira de 
pedidos do produto canadense somava 
325 aeronaves e 212 opções de com-
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pra, incluindo nesse bolo o pedido de 
75 CS100 feito pela Delta (com 50 op-
ções de compra) que compensou o 
cancelamento do pedido de 40 CS300 
da Republic Airways Holding (feito em 
2010) em meio ao trabalho de reestru-
turação financeira pelo qual ela está 
passando.  Pelos números, até que a 
Bombardier tem um volume de vendas 
dos CSeries mais ou menos compatível 
com os E-Jets E2, mas o tempo de pro-
grama é basicamente dez anos mais 
longo. O primeiro CS100 vai entrar em 
operação em julho, fazendo um voo da 
Swiss de Zurique até Paris. O programa 
está com um atraso de dois anos e 
meio. O primeiro CS300 a entrar em 
operação será da AirBaltic, seis meses 
depois. A Airbus é notadamente crítica 
do produto da Bombardier, chamando 

a família CSeries de órfã do segmento, 
segundo palavras de seu diretor John 
Leary em um jantar de gala promovido 
pelo Wing’s Club, uma espécie de asso-
ciação de líderes da aviação que existe 
desde 1942. Em outubro de 2015 saí-
ram diversas notícias de que a Bombar-
dier teria oferecido o programa dos 
CSeries para a Airbus, Boeing e até para 
a Embraer, mas todas as conversações 
se mostraram infrutíferas. A Mitsubishi 
divulga uma carteira de 223 pedidos do 
MRJ, lançado em outubro de 2014 e 
que está com seu processo de certifica-
ção atrasado. A entrega do primeiro 

MRJ90 está prevista para meados de 
2018. Esses são os três principais con-
correntes de uma categoria que ainda 
conta, correndo por fora, com o Sukhoi 
SuperJet 100/300 e o chinês ARJ21. 
Mas, ao que tudo indica, a Embraer tem 
um certo fôlego em se manter líder de 
mercado, até considerando que existirá 
a necessidade (mesmo com o barril do 
petróleo nos atuais baixos níveis de pre-
ço) da reposição de frota para algo mais 
eficiente em termos de consumo.  Pen-
sando assim, num segmento onde se 
contam as moedas na hora de fazer 
economia, qualquer 15% de redução 
no consumo já vai valer bem a pena. g

Ao final do voo, o tradicional 
banho na tripulação. 

Comemoração de
 missão cumprida.  Agora é 

partir para a próxima.
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PENSE BUSINESS

Quando se trata de vantagem competitiva nos negócios, 
você precisa do melhor.
Com um de nossos helicópteros, você voa mais rápido, 
com mais segurança e maior conforto.
Invista em um H130.
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SEGURO 

AERONÁUTICO

Sua aeronave protegida
por quem entende.

up-insurance com

 Saúde e Vida . Patrimonial . Aeronáutico . Náutico

 RC Aeroportuário . RD Equipamentos . RD Frota

Asa Rotativa . Aviação Geral . Aviação Agrícola
Aviação Comercial . Aviação Executiva  . Táxi Aéreo 

up@up-insurance.com | 55 11 2221 0049 ][

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

arte upi_righ 21x28.pdf   1   12/05/16   4:35 PM

anuncio.indd   29 23/05/16   11:59



Cap10.indd   30 20/05/16   23:57 Cap10.indd   31 20/05/16   23:57



Cap10.indd   32 20/05/16   23:58 Cap10.indd   33 20/05/16   23:58



Cap10.indd   34 20/05/16   23:58 Cap10.indd   35 20/05/16   23:58



 

 

 

 

   
   

Cap10.indd   36 20/05/16   23:59

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

MJ_AVIATION-HIGH58.pdf   1   09/05/16   17:08

anuncio.indd   37 23/05/16   12:00



Curitiba.indd   38 23/05/16   11:36 Curitiba.indd   39 23/05/16   11:36



Curitiba.indd   40 23/05/16   11:37 Curitiba.indd   41 23/05/16   11:37



Curitiba.indd   42 23/05/16   11:37 Curitiba.indd   43 23/05/16   11:37



Curitiba.indd   44 23/05/16   11:37
national-helicoptero-rev03.indd   1 18/12/15   13:08
anuncio.indd   5 18/03/16   17:32



Yamaha.indd   46 21/05/16   00:08 Yamaha.indd   47 21/05/16   00:08



Yamaha.indd   48 21/05/16   00:08 Yamaha.indd   49 21/05/16   00:08



Yamaha.indd   50 21/05/16   00:08

H
AN

G
AR

33
.C

OM
.B

R 
   

• 
   

UM
A 

M
AR

CA
 D

O 
G

RU
PO

 L
UN

EL
LI

anuncio.indd   31 18/03/16   17:33



moda58.indd   52 23/05/16   11:40 moda58.indd   53 23/05/16   11:40



moda58.indd   54 23/05/16   11:40 moda58.indd   55 23/05/16   11:40



moda58.indd   56 23/05/16   11:40

SP Jardins, Haddock Lobo, 1545 – 11 3081-1200 – hlobo@saad.ind.br   SP Campinas, Shopping Galleria, piso superior 
19 3206-0592 – galleria@saad.ind.br   PR Curitiba, Shopping Crystal, piso L4 – 41 3232-0852 – shoppingcrystal@saad.ind.br

WWW.SAAD.IND.BR    @OFICIALSAAD

anuncio.indd   57 30/05/16   18:14



gastronomia58.indd   58 21/05/16   00:14 gastronomia58.indd   59 21/05/16   00:15



gastronomia58.indd   60 21/05/16   00:15 gastronomia58.indd   61 21/05/16   00:15



gastronomia58.indd   62 21/05/16   00:15 gastronomia58.indd   63 21/05/16   00:15



gastronomia58.indd   64 21/05/16   00:16 gastronomia58.indd   65 21/05/16   00:16



BMW.indd   66 23/05/16   11:42 BMW.indd   67 23/05/16   11:42



BMW.indd   68 23/05/16   11:42 BMW.indd   69 23/05/16   11:42



BMW.indd   70 23/05/16   11:52 anuncio.indd   71 23/05/16   12:01



Indian.indd   72 23/05/16   11:44 Indian.indd   73 23/05/16   11:44



Indian.indd   74 23/05/16   11:44 Indian.indd   75 23/05/16   11:44



Indian.indd   76 23/05/16   11:44 Indian.indd   77 23/05/16   11:45



Honeywell.indd   78 23/05/16   11:46 Honeywell.indd   79 23/05/16   11:46



Honeywell.indd   80 23/05/16   11:46 Honeywell.indd   81 23/05/16   11:47



Honeywell.indd   82 23/05/16   11:47 anuncio.indd   83 31/05/16   16:39



Aviashow.indd   85 23/05/16   11:48Aviashow.indd   84 23/05/16   11:48



Aviashow.indd   86 23/05/16   11:49 Aviashow.indd   87 23/05/16   11:49



Aviashow.indd   88 23/05/16   11:49 FACEBOOK3.indd   1 09/11/15   09:45anuncio.indd   89 23/05/16   12:07



Pantera K2.indd   90 23/05/16   11:50 Pantera K2.indd   91 23/05/16   11:50



Pantera K2.indd   92 23/05/16   11:50 Pantera K2.indd   93 23/05/16   11:51



Pantera K2.indd   94 23/05/16   11:51 Pantera K2.indd   95 23/05/16   11:51



Pantera K2.indd   96 23/05/16   11:51 Pantera K2.indd   97 23/05/16   11:51



Galeria58.indd   98 20/05/16   22:28



© AIRBUS, 2016. All rights reserved. Airbus, its logo and the product names are registered trademarks. 

How can I keep 
passenger numbers up, 
but costs down?

Choose the A350-1000. 
The most comfortable and 
efficient widebody aircraft, 
flying soon in Latin America.
Airbus is the answer.

airbus.com
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