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“A EDUCAÇÃO DO POVO É O 

PRIMEIRO ELEMENTO DE 

ORDEM, A MAIS DECISIVA 

CONDIÇÃO DE 

SUPERIORIDADE MILITAR E 

A MAIOR DE TODAS AS 

FORÇAS PRODUTORAS.” Rui 

Barbosa.



CASO

Nº 1

POLICE



ANÁLISE

A aeronave propunha-se a fazer um vôo de

rotina. Após a decolagem, o helicóptero ao

atingir aproximadamente 600 pés (183 m) se

manteve em vôo nivelado deslocando-se sobre o

rio Charles.

Testemunhas no solo, declararam terem

observado fumaça saindo do motor enquanto a

aeronave tentava alcançar a barranca do rio,

descendo num ângulo acentuado.



Essas também declararam que as pás do

rotor pareciam estar girando muito lentamente

quando a aeronave tocou a estrutura de metal

no teto da casa de barcos, como se tentasse

pousar sobre a mesma.

A investigação revelou que a perda de

potência do motor foi resultado de

contaminação no combustível a qual tinha

entupido as saídas dos bicos injetores do motor.



Amostras retiradas do tanque no qual a

aeronave tinha sido reabastecido,

comprovaram um alto grau de contaminação

por óxido de ferro (ferrugem) e água. A água

contida nas amostras revelaram estar de 5 a

800 vezes o máximo permitido.

Uma visita técnica para verificar os

procedimentos de manutenção e a qualidade do

controle quanto ao manuseio do combustível

revelou que:

- O tanque não recebia manutenção nem

tinha sido inspecionado nos últimos 14 anos;



- O filtro que estava sendo utilizado no

elemento separador era de 25 micra,

normalmente usado para utilização em

combustível diesel ( o filtro recomendado pelo

fabricante para usar com JET-FUEL é de 1

micra);

- A MSP na ocasião do acidente, não

possuía procedimentos escritos ou verbais

sobre estocagem e utilização do sistema de

combustível.



CONCLUSÃO

A NTSB estabeleceu que muitos fatores

contribuíram para o acidente, mas o fator

primário foi contaminação no combustível.

Este acidente ilustra a importância de se ter

um programa de controle de qualidade de

combustível para evitar permitir que

combustível contaminado entre nos tanques das

aeronaves.

Fonte: FLIGHT SAFETY FOUNDATION

MAY-JUNE 1996



OBJETIVO

Transmitir aos discentes os

principais conceitos relativos aos

combustíveis e lubrificantes

aeronáuticos, quanto a manuseio,

estocagem e procedimentos de

investigação nesta área.



ROTEIRO
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 Refino do Petróleo

 AvGas e QAv-1

 Lubrificantes de Aviação

 Eletricidade Estática

 Contaminação

 Intoxicação

 Armazenamento

 Fogo 

Obtenção de Amostras

Conclusão



O progresso da indústria aeronáutica

Aeronaves a reação > Volta ao mundo em

menos de 48 horas!

Uma decolagem a cada 5 segundos

CUIDADOS COM COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

I - INTRODUÇÃO



CUIDADOS COM COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

I - INTRODUÇÃO (Continuação)

Linhas comerciais cobrindo todo planeta

O avanço tecnológico da

Química dos Combustíveis

e Lubrificantes



CUIDADOS COM COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

I - INTRODUÇÃO (Continuação)

 Mas, apesar de todo progresso:

 FALHAS,

OMISSÃO...

ACIDENTES !



CUIDADOS COM COMBUSTÍVEIS E 

LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

I - INTRODUÇÃO (Continuação)

 Acidentes

PERDAS MATERIAIS . . .                      E VIDAS !



COMBUSTÍVEIS DE 

AVIAÇÃO



DESTILAÇÃO DO PETRÓLEO



GASOLINA30°C.......................170°C

5 a 10 átomos de Carbono

Ponto de Congelamento:   -60°C

QUEROSENE

150°C ..................300°C

Ponto de fulgor: 38°C

Ponto de congelamento:-50°C

Ponto de congelamento do QAv.-4:  -60°C



LUBRIFICANTES

1- Motores Convencionais

2- Motores a Jato – são mais 

sofisticados, podem ser minerais ou 

sintéticos.

3- Fluidos Hidráulicos.

4- Graxas.



SEGURANÇA

ELETRICIDADE 

ESTÁTICA!



CONTAMINAÇÃO

ÁGUA

IMPUREZAS

ENTRE PRODUTOS

ATIV. MICROBIOLÓGICA

TENSO-ATIVOS



FUNGOS
NUTRIENTES

+

TEMPERATURA 

ADEQUADA

+

ÁGUA
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MEDIDAS PREVENTIVAS

 Os tanques das aeronaves, assim como o

combustível estocado, devem ser drenados

antes do reabastecimento, quando é maior a

ocorrência de água decantada, que

inevitavelmente se misturará com a injeção de

combustível à alta pressão no próximo

reabastecimento.



MEDIDAS PREVENTIVAS

Ao reabastecer uma 

aeronave debaixo de chuva, 

deve-se cobrir o bocal 

do tanque com 

uma capa 

de lona.



COMBUSTÍVEL 

DESTANQUEADO, 

POSSO USAR?

NÃO!



Intoxicação

Os combustíveis de aviação sob forma de

gases, ou no estado líquido,

podem causar danos

físicos a quem

lida de perto

com eles.



Intoxicação

a) Gasolinas

A presença de chumbo tetra-etila nas

gasolina de alta octanagem é responsável por

inúmeros casos de envenenamento, quer por

inalação do vapor ou pelo contato direto com a

pele. os sintomas de tal tipo de envenenamento

são: perda de apetite, fraqueza, perturbações

intestinais, cólicas, dor de cabeça, tonteira,

enjôo, ressecamento e irritação da pele, etc.



Intoxicação

b) Turbo Combustíveis

O querosene JP-1 pode apresentar, quando

inalado, sintomas de narcose. O destilado de

fração ampla JP-4, devido à suas

características, além dos sintomas de

intoxicação verificados no JP-1, pode também

causar irritação quando em contato com a pele.



COFFEE

BRAKE !



MEDIDAS PREVENTIVAS

 Evitar qualquer contato direto de

combustível com a pele.

 A adequada ventilação deve ser

providenciada quando a concentração de

vapores de combustível for observada,

notadamente durante os serviços com

prolongada exposição aos gases.

 A utilização de equipamentos especiais para

a proteção individual (EPI) tais como luvas,

máscaras contra gases, roupas especiais,

exaustores, etc, é recomendada em tais casos.



ARMAZENAMENTO

LOCAL LIMPO E SECO.

NÃO ESTOCAR DIRETAMENTE 

SOBRE O SOLO.

 “PRE” BEM PLANEJADOS.

EVITAR TEMPERATURAS 

ANORMAIS.



 “TLE” DOS PRODUTOS 

ENTAMBORADOS: 12 MESES!

MISTURAS METANOL, ÁGUA 

DESMINERALIZADA: 6 MESES!

 “TLE” DOS ÓLEOS MINERAIS 

ENTAMBORADOS: 18 MESES!



FOGO

VAPORES IGNIÇÃO

OXIGÊNIO



COMBUSTÍVEL DERRAMADO;

NÃO DESTANQUEAR 

AERONAVES DENTRO DE 

HANGARES;

VASILHAMES FECHADOS...

ATENÇÃO ESPECIAL



LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO
a) Óleo para Motores Alternativos

De uma maneira geral, os seguintes aspectos
devem ser observados:

Usar a viscosidade recomendada pelo
fabricante do motor, para faixa de temperatura
prevista.

Nunca usar aditivos estranhos ao óleo, pois
estes já contém os necessários, na proporção
correta.

Cuidados com as latas abertas. Elas podem
causar contaminação (os óleos empregados na
aviação são vendidos em latas de 5 litros).



LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

b) Óleo para Reatores

Podem ser minerais ou sintéticos, a saber:

Minerais - são usados quase que

exclusivamente nas turbinas antigas, ou de

pequeno empuxo

Sintéticos - usados nas turbinas mais recentes,

de maior resistência à temperatura a carga.



LUBRIFICANTES DE AVIAÇÃO

b) Óleo para Reatores

Estes óleos só podem ser fornecidos em

embalagens seladas pelo fabricante, e não são

fornecidos à granel em tambores.

O uso de embalagem em baldes de 20 litros as

latas de 5 litros deve ser reservado ao enchimento

total do sistema de lubrificação, devendo a

complementação do nível do óleo, ser feita com

latas de 1 litro.



MEDIDAS PREVENTIVAS

 Não deve ser guardado o saldo das latas,

para evitar a oxidação ou contaminação do

óleo;

 Cuidado para que o óleo sintético de turbina

seja colocado no local correto, pois a troca deste

pelo fluido hidráulico sintético poderá causar

danos a este sistema;

 usar somente óleo recomendado pelo

fabricante do motor.



CUIDADOS NA MANUTENÇÃO DE 

ÓLEOS SINTÉTICOS

Os óleos sintéticos não são estáveis em estoques

como os do petróleo;

 Evitar temperaturas extremas;

 Consumir os estoques logo que possível;

 Não misturar óleos diferentes;

 Não aproveitar restos de latas;

Os óleos sintéticos atacam certos tipos de tintas,

isolamentos elétricos, materiais elastômeros; e

 Evitar contato prolongado com a pele.



FLUIDOS HIDRÁULICOS
Os fluidos hidráulicos também podem ser de

base, minerais ou sintéticos.

 Em alguns casos são usados para aeronaves de

pequeno porte, fluidos à base de álcool-glicol-

óleo de rícino.

Os sistemas hidráulicos projetados para um

tipo de fluido não podem ser operados com os

demais devido aos materiais usados nas

gaxetas, anéis de vedação e tubos flexíveis.



FLUIDOS HIDRÁULICOS

Os fluidos devem estar sempre

isentos de impurezas,

capazes de causar

danos no sistema

hidráulico pelo

efeito de abrasão.



GRAXAS PARA AVIAÇÃO

- As graxas utilizadas nos rolamentos,

articulações e controles de aeronaves podem ser à

base de sabão, sódio, cálcio ou lítio e óleo mineral-

sabões e óleo sintético-silicones.

- Distinguem-se das graxas automotivas e

industriais em vários aspectos:

•Granulometria dos materiais sólidos empregados;

•Isenção  de sílica;

•Acidez livre; e

•Microfiltração.



GRAXAS PARA AVIAÇÃO

- São feitas para atender especificações de

aviação e são insubstituíveis pela automotivas e

industriais

- Deve-se ter extremo cuidado de manter

sempre bem fechadas as latas contendo graxas,

evitando sua contaminação em contato com o ar.

- Não miscíveis com graxas automotivas.



AMOSTRAS

DEVEM SER ENVIADAS A

MAIS DE UM LABORATÓRIO.

OS VASILHAMES DEVEM

SER DE METAL COM TAMPA

ROSQUEADA; SE DE VIDRO,

NA COR ESCURA.



“MEMÓRIA” DE ALGUNS AA 

RELACIONADOS COM COMBUSTÍVEIS!

FAB 2333 – NOV 1991 – FALHA DE

PLANEJAMENTO DA MISSÃO.

FAB 2292 – DEZ 2002 – DRENAGEM

DE COMBUSTÍVEL MAIS

PASSAGEIROS.



“MEMÓRIA” DE ALGUNS AA 

RELACIONADOS COM COMBUSTÍVEIS!

PT-LRG – ABR 2007 – COMBUSTÍVEL

CONTAMINADO (ÁGUA).

FAB 1837 – ABR 2006 –

COMBUSTÍVEL ERRADO.



ANÁLISE DE COMB/LUB RETIRADOS DE ANV 

ACIDENTADAS

LABORATÓRIOS HOMOLOGADOS:

• CTA (ASA-P)

• INMETRO

• UNICAMP



Quando trabalhamos mais e de

forma eficaz no campo da prevenção,

certamente trabalharemos menos no

campo da investigação. E esta é uma

tarefa gratificante.
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OBJETIVO

Transmitir aos discentes os

principais conceitos relativos aos

combustíveis e lubrificantes

aeronáuticos, quanto a manuseio,

estocagem e procedimentos de

investigação nesta área.



Pense nisto:

“SE EXISTE A 
POSSSIBILIDADE DE ALGO 

ERRADO ACONTECER, 
ESTA POSSIBILIDADE 

CERTAMENTE 
OCORRERÁ.”

LEI DE MURPHY.



Voe Seguro, Voe SIPAER !


