DE TUCANO PARA O

SUPER TUCANO
Uma nova era se inicia no
Esquadrão de Demonstração
Aérea (EDA) com a
incorporação dos aviões
Super Tucano. As primeiras
demonstrações estão
previstas para o segundo
semestre de 2013 e ganharão
novas versatilidades.
Por: Aparecido Camazano Alamino
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Operando com o T-27 Tucano desde 1983,
a Esquadrilha da Fumaça recebeu recentemente
os seus dois primeiros aviões Super Tucano A-29,
iniciando a fase de transição para uma nova aeronave nacional.
Os novos aparelhos, matriculados FAB 5964
e FAB 5965, são da variante A-29B, destinada ao
adestramento de pilotos operacionais e foram
recebidos na Academia da Força Aérea (AFA), sediada em Pirassununga (SP), sendo recepcionados
pelos integrantes do Esquadrão de Demonstração
Aérea (EDA).
O Super Tucano começou a operar na Força
Aérea Brasileira (FAB) em 7 de outubro de 2004,
quando os três primeiros aparelhos (A-29B FAB
5901, 02 e 03) foram recebidos pelo 2º/5º Grupo
de Aviação (2º/5º GAV), sediado em Natal (RN),
que tem a incumbência de formar os pilotos de
caça da FAB, substituindo os jatos AT-26 Xavante.
À medida que os aviões começaram a ser
incorporados, eles também foram destinados ao
3º Grupo de Aviação (3º GAV), que possui três
esquadrões, sediados em Boa Vista (RR) (1º/3º
GAV), Porto Velho (RO) (2º/3º GAV) e Campo
Grande (MS) (3º/3º GAV), atuando em missões
de vigilância do espaço aéreo, ataque leve, patrulhamento de fronteiras e formação de líderes
da aviação de caça.
O Super Tucano já é um grande sucesso de
exportações, sendo utilizado pelas Forças Aéreas
do Chile, Colômbia, Equador, República Dominicana e Indonésia, dentre outros.

Ilustração
mostrando as
novas cores que
serão adotadas
pelos novos Super
Tucano que estão
sendo recebidos
pelo EDA.
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Como serão incorporados os Super
Tucano à Fumaça
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O voo de dorso é uma das especialidades da Fumaça, estando inserido no livro dos recordes
(Guinness Book of Records) como recordista dessa modalidade em voo de grupo.

quadrilha, tenente-coronel-aviador César Esteves.
No EDA, os A-29 serão dotados com um
esquema especial de pintura, nos moldes da
atual pintura dos Tucano, estilo cores da bandeira
nacional, devendo receber algumas modificações para reduzir o seu peso, como a retirada
dos canhões, cofres de munição e suportes
para armamentos. Todavia, serão mantidos os
equipamentos eletrônicos que tornam o voo no
Super Tucano mais seguro e confortável, como
as telas multifunção e os sistemas de navegação
e comunicação atualizados.
Dotado com a turbina PT6A-68C, de 1.600
shp de potência, tem ainda um controle digital
que dá maior segurança para o tipo de voo do
EDA, quando os pilotos aumentam e reduzem
o motor muitas vezes e com grande velocidade.
Essas inovações frente aos antigos T-27 vão facilitar também os traslados sobre oceanos e regiões
como a Amazônia e a Cordilheira dos Andes, que
são cenários normalmente voados pela Esquadrilha da Fumaça.
No tocante à autossuficiência de treinamento
dos tripulantes e mecânicos e à realização das revisões dos aparelhos, está planejado que, a partir
de 2014, o EDA já esteja em condições de realizar
toda a formação do seu pessoal na pilotagem,
bem como a manutenção completa do novo avião.

A Fumaça com o Tucano T-27
durante 29 anos
Com o início da fabricação do avião turboélice
de treinamento avançado EMB-312 Tucano T-27
para a FAB no começo dos anos 1980, o então
Ministério da Aeronáutica criou, pelo Decreto nº
87.739, de 21 de outubro de 1982, o Esquadrão
de Demonstração Aérea (EDA) na Academia da
Força Aérea (AFA), que manteve o nome tradicional de Esquadrilha da Fumaça.

Dentre suas atribuições destacam-se: estimular
e desenvolver as vocações e a mentalidade aeronáutica, valorizar a Força Aérea Brasileira e o sentimento
de nacionalismo, comprovar a qualidade dos produtos da indústria aeronáutica brasileira, representar a
FAB no exterior como instrumento diplomático, etc.
O recebimento dos T-27 Tucano ocorreu em
29 de setembro de 1983, sendo realizada a primeira demonstração oficial com a nova aeronave já
em 8 de dezembro do mesmo ano, por ocasião da
formatura dos novos oficiais da FAB na AFA, dando
início à saga de sucesso com o novo aparelho. O
antigo emblema foi adequado à nova aeronave,
bem como a cabeça da águia foi redesenhada.
Os Tucano foram pintados inicialmente com
a cor vermelha, tendo faixas brancas delineadas
de preto. Tal padrão de pintura foi mantido até o
ano de 2000, quando as aeronaves passaram por
revisão estrutural completa na Embraer e foram
pintadas com o esquema atual, que procura retratar as cores da bandeira brasileira, sendo realizada
a primeira demonstração com o novo leiaute em
25 de fevereiro de 2002.
Em 2012, a Esquadrilha da Fumaça completou
60 anos de existência e o recebimento de uma nova
aeronave foi o maior presente que o time acrobático
poderia ganhar do Comando da Aeronáutica.
Com o Tucano T-27, o EDA efetuou dois cruzamentos do Oceano Atlântico em voo de formação e

No dia 3 de
outubro de
2012 aconteceu
em Pirassununga
o primeiro voo
com o A-29 pela
Fumaça, sendo
realizado pelo
tenente-coronel
Esteves, seu
comandante,
e pelo capitão
Marcelo Silva.
Observem que
o Super Tucano
já está com o
emblema da
Fumaça pintado.

O Super Tucano A-29B FAB 5964 foi recebido pela Fumaça em 1º de outubro de 2012, ainda com a pintura camuflada.

Marcos Junglas

Com a escolha do A-29 como o novo aparelho
da Fumaça em 2011, começaram os preparativos
para o recebimento dos Super Tucano na Esquadrilha. A primeira etapa foi o deslocamento de
seis pilotos e de 12 mecânicos para o 2º/5º GAV,
em Natal, onde os pilotos receberam instrução
de voo no novo avião e os mecânicos se familiarizavam com os detalhes e peculiaridades de sua
manutenção.
A instrução de voo foi ministrada pelos
oficiais do 2º/5º GAV e os pilotos da Fumaça se
adaptaram e se adestraram no Super Tucano para,
em seguida, testar nos voos as manobras das
apresentações. “Foram realizadas com sucesso
todas as manobras do atual display de demonstração do EDA. O avião adaptou-se bem à nossa
missão, porém, com muito treinamento, vamos
colocar estas acrobacias em sequência e a baixa
altura, sendo que o Super Tucano é capaz de
proporcionar a volta do nosso famoso lancevak”,
explica o major-aviador Alexandre Ribeiro, oficial
de operações da Fumaça.
De acordo com o cronograma estabelecido,
em 2012 serão recebidos somente esses dois
aparelhos bipostos, que servirão para a transição
dos pilotos para a nova aeronave. Já em 2013,
serão recebidos os demais exemplares até um
total de 12, sendo oito A-29A (monopostos) e
quatro A-29B (bipostos). Essas aeronaves são
novas e estavam estocadas no Parque de Material
Aeronáutico de Lagoa Santa (MG).
As atividades da Esquadrilha com os Tucano
T-27 devem ser concluídas no final de 2012, propiciando o tempo e o treinamento para que já
no segundo semestre de 2013 ocorra a primeira
demonstração com a nova aeronave, que tem mais
que o dobro de potência dos atuais Tucano, fato
que proporcionará maior agilidade nas manobras,
com maior velocidade, e a execução de outras
como a lancevack, em que o aparelho é muito
exigido. Com certeza, o novo avião irá fortalecer
a imagem da indústria aeronáutica nacional em
todo o mundo!
“Existe uma considerável margem de manobra entre as velocidades recomendadas pelo fabricante e aquela na qual a aeronave poderá iniciar
uma sequência acrobática, com uma significativa
reserva de energia”, analisa o comandante da Es-

Marcos Junglas

O primeiro padrão de
pintura dos Tucano
T-27 da Fumaça foi
vermelho, com faixas
brancas delineadas
em preto. Foi
utilizado de 1983 a
2000.
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Com o Super Tucano, a Fumaça voltará a realizar a manobra acrobática conhecida como lancevak, que não era realizada pelo Tucano.

visitou e realizou apresentações nos seguintes países:
Alemanha, França e Portugal. No continente americano, já atuou na Argentina, Bolívia, Canadá, Chile,
Equador, Estados Unidos, República Dominicana e
Uruguai, dentre outros.
Como um reconhecimento do profissionalismo
e determinação dos integrantes da Esquadrilha
da Fumaça, suas peripécias foram reconhecidas,
comprovadas e registradas no livro dos recordes,
conhecido como Guinness Book of Records.
O feito registrado foi o recorde mundial de
voo de dorso em formação com dez aparelhos
durante 30 segundos, que foi realizado em 23 de
outubro de 1996, com as devidas comprovações
pelos fiscais da Guinness. Tal recorde foi incluído
no livro em maio de 1999. Todavia, após esse
primeiro recorde, o EDA já quebrou seu próprio

recorde por duas vezes, sendo a primeira em 18 de
maio de 2002, por ocasião das festividades comemorativas de seu cinquentenário de criação, tendo
voado com 11 aeronaves em formação no dorso
por mais de 30 segundos, e o segundo ocorreu
em 29 de outubro de 2006, quando superou o
seu recorde de 2002, ao voar com 12 aeronaves
em formação no dorso por mais de 30 segundos.
O recebimento dos A-29 Super Tucano
marcará o fim das atividades dos Tucano T-27 na
Esquadrilha, permanecendo em operação até o
final deste ano, quando completarão 29 anos de
utilização pelo time, realizando cerca de 2.300
demonstrações no Brasil e no exterior, onde demonstrou toda a sua robustez e eficiência nessa
difícil missão, pois não é fácil fazer do céu um
palco de grandes espetáculos.

Os dois A-29B chegam a Pirassununga no dia 1º de outubro de 2012 em grande estilo e são recepcionados pela Fumaça com os seus Tucano.

Comparando o Tucano e o Super Tucano
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Característica

Tucano T-27

Super Tucano A-29

Fabricante

Embraer

Embraer

Emprego

Treinamento

Caça, Ataque e Treinamento

Envergadura

11,14m

11,14m

Comprimento

9,86m

11,30m

Altura

3,40m

3,97m

Peso Vazio

1.810kg

3.200kg

Peso Máximo

3.175kg

5.400kg

Velocidade Máxima

457km/h

590km/h

Altitude Máxima

9.936m

10.665m

Grupo Motopropulsor

1 turboélice P&W PT6A-25C,
de 750 shp

1 turboélice P&W PT6A-68C,
de 1.600 shp

Fonte: EMBRAER

