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Introdução
O Phenom 300, o mais novo super-light jet da categoria, estabelece novos parâmetros na
aviação executiva e torna os concorrentes obsoletos.
Com capacidade para transportar 2 tripulantes + 7 passageiros, o Phenom 300 oferece
conforto, luxo e exclusividade para uma viagem de até 3.300 km, voando a 45.000 pés e
atingindo velocidade máxima de 834 km/h.

Fonte: http://www.blogdoluxo.com/aviacao/phenom-300-um-super-light-muito-luxuoso-2

Motorização
Sua motorização é composta por duas turbinas Pratt & Whitney – PW 535-E de 3.200 lb
de empuxo cada uma, gerenciadas pelo sistema Dual Fadec. O FADEC é um sistema que
controla o desempenho do motor para os pilotos, a fim de que nenhum dano seja
provocado por excesso de velocidade ou descuidos em parâmetros importantes. Sua
finalidade principal é gerenciar o funcionamento dos motores e prevenir o desgaste de
componentes importantes do motor por mau uso, principalmente nas decolagens.
Simultaneamente, o sistema também reduz muito o trabalho do piloto e traz segurança
para os usuários. Além disso, os motores controlados pelo FADEC têm menos inspeções
obrigatórias regulares do que os outros similares, e geralmente são muito mais confiáveis.
Pratt & Whitney – PW 535-E
• Empuxo de Decolagem: 1.451 kg (3.200 lb)
• Incorpora DUAL FADEC
• Flat rating: ISA + 15
• TBO (horas): 5.000
http://www.embraerexecutivejets.com/portugues/content/aircraft/phenom300_engine.asp
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Curiosidade
Segundo site, FAA cobrou modificações no Phenom 300
16 de dezembro de 2009, por Guilherme Poggio
Aeronave poderia ficar limitada a voos até 30.000 pés

O site flightglobal informou que a FAA, órgão que regula a aviação civil nos EUA, cobrou da
Embraer diversas exigências como condição para o jato Phenom 300 receber a certificação
final. Entre as exigências estaria a limitação da aeronave para voos acima de 30.000 pés.
A FAA testou o jato em altitudes mais elevadas que as autoridades brasileiras em relação à
formação de gelo sobre a aeronave, exigindo da fabricante brasileira um “anti-icing” para o
bordo de ataque das asas e do estabilizador horizontal quando a aeronave voar acima de
30.000 pés. A agência norte-americana, em seu relatório técnico, informou que foi reportado
a presença de formação de gelo em três ocasiões acima de 30.000 pés.
Dentre as duas opções encontradas, proibir o voo em condições de formação de gelo acima
de 30.000 pés ou restringir o voo nesta altitude, a Embraer optou pela segunda opção
segundo a FAA. A reportagem da Flightglobal não consultou a Embraer sobre o caso.
FONTE: Flightglobal
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