
         

  CENTRO UNIVERSITÁRIO UNA 

CURSO DE TECNOLOGIA EM MANUTENÇÃO DE AERONAVES 

 

 

 

 

Projeto Aplicado 

Sustentabilidade – Consumo de combustível na aviação 

 

 

 

Integrantes 

ANDERSON BARBOZA 

ANDERSON FLAMAREON 

ANDRÉ FELIPE 

ISRAEL HANGLER FREIRE 

JOÃO PEDRO TONETTI 

LUCAS HENRIQUE REIS 

MACKSON BATISTA 

VICTOR CALDEIRA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Belo Horizonte 

2015 
 



SUMÁRIO 

 

INTRODUÇÃO .............................................................................................................. 3 

1 PROBLEMATIZAÇÃO ................................................................................................ 4 

1.1  Descrições do Problema .................................................................................. 4 

    1.2  A vivencia dos profissionais na aviação em relação à sustentabilidade e      

economia de combustível ....................................................................................... 4 

   1.3  A vivência do grupo nesse trabalho ................................................................. 5 

2 DESENVOLVIMENTO ............................................................................................... 5 

      2.1  Pesquisa de campo – Planejamento  ............................................................... 5 

   2.2  Resultados ..................................................................................................... 10 

   2.3  Considerações sobre as pesquisas... ............................................................ 11 

      2.4  Percepções sobre as pesquisas ..................................................................... 12 

   2.5  Roteiro das pesquisas .................................................................................... 13 

2.6  Roteiro de perguntas ..................................................................................... 13 

3 IDEAÇÃO ................................................................................................................. 14 

   3.1  Propostas ....................................................................................................... 14 

3.2  Operacionalidade ........................................................................................... 15 

       3.3  Modelos de produtos...................................….................................................15 

4 PROTOTIPAGEM .................................................................................................... 15 

4.1  Descrição da solução .................................................................................... 15 

      4.2  Execução do processo ................................................................................... 16 

   4.2.1  Preparação para pintura .............................................................................. 16 

      4.2.2  Aplicação do Cromato de Zinco .................................................................. 18 

      4.2.3  Aplicação da tinta ........................................................................................ 19 

   4.2.4  Aplicação do verniz ..................................................................................... 19 

4.2.5  Processo de pesagem ................................................................................ 20 

CONSIDERAÇÕES FINAIS ........................................................................................ 22 

REFERÊNCIAS ........................................................................................................... 23 

 

  



 

3 

 

                                           

INTRODUÇÃO 

 
 
 
                O consumo de combustível é um dos maiores custos operacionais de um 

avião de grande porte e também um gasto relativo nos de pequeno porte. Esse é um 

grande dilema para as empresas aéreas, “o gasto com combustível”. Todo gasto se 

resume no processo do voo, porém antes mesmo de ser dada a partida nos motores, 

já é utilizado o combustível da aeronave, isso acontece com aeronaves dotado de 

dispositivos APU (Auxiliary Power Unit) ou Unidade Auxiliar de Energia que fornece 

ar pressurizado, energia elétrica, pressão hidráulica entre outros; posteriormente 

assim que o piloto realiza a partida dos motores, podemos considerar efetivamente 

esse alto consumo de combustível (taxiamento, decolagem, voo, pouso e novamente 

taxiamento). Ressalta-se que em certa altitude esse consumo se normaliza, a 

aeronave trafega em voo de cruzeiro, medida para diminuir o consumo. Com a 

progressão do voo, a aeronave perde peso, consequentemente o consumo diminui.  

Dentre esses fatores citados, existem outros que contribuem para o alto gasto de 

combustível na aviação. 
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1 PROBLEMATIZAÇÃO 

1.1 Descrições do Problema 

          Desde sempre, empresa aéreas vem planejando e executando ações para se 

conseguir sucesso em tipos e formas de economia, seja no setor operacional, ou 

seja, no setor administrativo, mas no final o resultado será sempre comum, uma 

lucratividade cada vez mais satisfatória. Por exemplo, podemos citar o ápice de ônus 

para as empresas de aviação como sendo o consumo de combustível das 

aeronaves, esse sim é o grande vilão na conquista de lucro das empresas, devido 

seu alto valor e alta carga tributária atuante sobre ela. 

Diante disso, iremos procurar desenvolver alguma solução para o problema 

de como reduzir significativamente ainda mais este consumo e quais serão as 

medidas adotadas para tal redução já que ainda não se encontraram meios mais 

eficazes para tal. Vale salientar que já é de conhecimento que todos os gastos 

sofridos pelas empresas, sempre são repassados diretamente para a população que 

utiliza o transporte aéreo, desfavorecendo a essencialidade e a importância desse 

tipo de transporte para o desenvolvimento do Brasil, sendo assim como é possível 

reduzir o consumo de combustível através da redução de seu peso? 

1.2  A vivencia dos profissionais na aviação em relação à 
sustentabilidade e economia de combustível 

         Todos os profissionais da aviação estão envolvidos com o assunto, a relação 

vem desde a fabricante que no ato da fabricação da aeronave pensa em produzir um 

avião mais leve, até os pilotos quando estão em voo executam o voo de cruzeiro em 

que é mantida a aeronave em uma constante, sendo assim o gasto de combustível 

menor vem reduzindo o peso da aeronave para que tenha um esforço menor. 

         Hoje em dia as empresas pensam muito nos métodos a serem adaptados em 

processo de taxi para economia de combustível dentre outras medidas como 

conscientização dos profissionais da manutenção em busca da minimização em 

desperdício do combustível. Todo esse esforço tomado pelos profissionais da 

aviação tem como finalidade suprir a necessidade da geração atual, sem afetar as 

habilidades das gerações futuras em suprir suas necessidades. 
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1.3  A vivência do grupo nesse trabalho 

No que se diz a realização da tarefa deste trabalho, foram delegadas tarefas 

para cada participante, daí ficou mais fácil, porém, a partir desse momento da 

divisão de tarefas, cada integrante teve a responsabilidade de cumprir sua 

determinada função. É importante que se perceba a necessidade de propor uma 

solução que seja boa para o grupo e essa, foi a solução encontrada. 

Houve momentos de dificuldade de comunicação, mas isso não foi o motivo de 

nós desistirmos, continuamos e perseveramos que tínhamos grandes ideias e foi 

colocado em prática. A maneira de olhar mais especificamente, e assim conseguir 

realizar o processo de descobrir, redefinir, desenvolver e entregar a solução 

proposta. Não descartamos nenhuma hipótese, observamo-nos todos os detalhes, 

organizamos nossos dados e debruçamo-nos nas características apresentadas. 

Entendemos qual é o ambiente que nos encontramos, e quais foram as barreiras 

apresentadas. Captar e trabalhar sobre a ideia do outro, atentar às perspectivas 

diferentes e utilizar das ferramentas para o processo organizacional. 

Num momento realizamos a pesquisa exploratória, que envolve a saída a 

campo e a busca por entender o ciclo que envolve o produto trabalhado e os atores 

envolvidos, bem como, os ambientes e momentos que permeiam o ciclo do trabalho. 

 

2 Desenvolvimento 

2.1 Pesquisa de campo – Planejamento 

Para concretizar tal necessidade, foram realizadas duas entrevistas com 

pessoas diretamente ligadas na aviação, a primeira entrevista feita pessoalmente 

com o Sr. Robson Telésforo, Subchefe da seção de Apoio ao Solo (TASA) do Hangar 

da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, localizado no Aeroporto da Pampulha; 

e a outra entrevista realizada por e-mail com o Sr. Victor Henrique Braga, Técnico 

em manutenção aeronáutica  da empresa Vale do Rio Doce, com hangar também 

sediado no Aeroporto da Pampulha. 
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Pesquisa realizada no Hangar da Polícia Militar do Estado de MG  

 

    
FOTO 01 - King Air, modelo C-90; autor Anderson Flamareon, ano 2015 

 

 

   
FOTO 02 - Helibrás, modelo AS 350-B2 (Esquilo); autor Anderson Flamareon, ano 2015 
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FOTO 03 - Caminhão de abastecimento de QAV; autor Anderson Flamareon, ano 2015 

 

 

 

 FOTO 04 – Realizando entrevista; autor Anderson Flamareon, ano 2015 
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Todas as perguntas são relacionadas as aeronaves disponíveis em 
MG 

 
 

1 – Quantas aeronaves a empresa possui em MG? “Fabricante e modelo”  

 Em operação, a Policia Militar de MG possui ao todo 12 aeronaves, sendo 11 

aeronaves de asas rotativas, entre Jet Ranger, modelo Bell 206 e Helibrás, 

modelo AS 350-B2 (esquilo) e uma aeronave de asa fixa Beechcraft, modelo 

King Air C-90. 

 

2 - Quantos voos são executados diariamente e qual o tempo médio desses voos? 

        São realizados em média 15 voos diários em todo estado. 

 

3 – Quais são os combustíveis utilizados nas aeronaves? 

       Querosene. 

 

4 - Quem calcula o combustível consumido nas aeronaves (setor)? 

      O setor de Apoio ao Solo, juntamente com o setor de finanças. 

 

5 – A economia de combustível é essencial para os lucros da empresa?  

Como somos um Órgão Público, não visamos lucro. Mas economia de 

combustível é essencial para uma boa gestão pública. 

 

6 – Quando já estão no ar, os pilotos executam o voo de cruzeiro? 

Com certeza, ato essencial para economia de combustível e conservação das 

aeronaves de asa fixa. Já os helicópteros não trabalham com voo de cruzeiro. 

 

7 – Existe algum programa na empresa para a economia de combustível? Se sim 
quais? 

     No momento não. 
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Pesquisa realizada com o Sr. Victor Henrique Braga, mecânico de 
manutenção de aeronaves da Vale do Rio Doce (via e-mail) 

 

FOTO 05 - Embraer ERJ-190 AR, Vale do Rio Doce; autor Mello Bastos Salmon, ano 2012.   [Fonte: 

www.planespotters.net/Production_List/Embraer/ERJ-190/19000568,PP-ADV-companhia-Vale-do-Rio-

Doce.php] 

 

1. Quais são os modelos das aeronaves utilizadas pela empresa em MG? 

Embraer, modelo ERJ-190. 

 

2. Quantos voos são executados diariamente e qual o tempo médio de duração? 

Dois voos diários, com 2 horas e meia de duração. 

 

3. Qual são os combustíveis utilizados nessas aeronaves? 

QAV1, querosene de aviação. 

 

4. Quem calcula o combustível consumido nas aeronaves (setor)? 

A tripulação. 

5. A economia de combustível é essencial para os lucros da empresa? 

Sim. 

http://www.planespotters.net/Production_List/Embraer/ERJ-190/19000568,PP-ADV-companhia-Vale-do-Rio-Doce.php
http://www.planespotters.net/Production_List/Embraer/ERJ-190/19000568,PP-ADV-companhia-Vale-do-Rio-Doce.php


 

10 

 

 
6. Quando já estão no ar, os pilotos executam o voo de cruzeiro? 

Sim. 

 

7. Existe algum programa na empresa para a economia de combustível? Se sim, 

quais? 

Sim, economia com as partidas de APU mais próximo do voo. 

 

2.2 Resultados 

 

         Um resultado quando você pensa e aprofunda mais no assunto você pode ver 

que o consumo de combustível é um dos maiores custos operacionais de um avião, 

o que faz uma das maiores preocupações da indústria da aviação no Brasil e no 

mundo. O peso do combustível ao início do voo aumenta o consumo, pois o avião 

precisará consumir mais combustível para decolar e alcançar velocidade e altitude 

de cruzeiro. O consumo também varia de acordo com a altitude, pois os motores são 

mais eficientes em altitudes maiores e, como tal, consomem mais combustível em 

altitudes menores, para gerar a mesma potência, isso segundo Sindicato Nacional 

das Empresas Aeroviárias (SNEA) do Brasil1. 

        O aumento do consumo de combustível, em razão do crescimento da frota de 

aviões nos últimos anos, obrigou o governo a importar o combustível, já que o Brasil 

não é autossuficiente na produção de combustíveis aeronáuticos. O incentivo a 

novos investimentos na produção de gasolina e etanol para fazer frente a essa 

demanda deve vir acompanhado do esforço dos fabricantes de aeronaves e motores 

em melhorar a eficiência dos motores e na utilização de fontes alternativas. Com 

isso, o país evitaria perdas de dinheiro e melhorando os índices econômicos para 

menor gasto de combustível e além de melhorar o gasto do consumo de combustível 

ira também melhora a qualidade ambiental diminuindo o consumo de combustível e 

a poluição feita pelos aviões. 

 

                                                                        
1
 As empresas aéreas vêm registrando queda de rendimento de suas utilidades pelo aumento no 

preço do combustível, o qual demonstrou um aumento de mais de 30% nos últimos dois anos [Fonte: 
http://www.dcabr.org.br/download/noticias/aero_mag.pdf]. 
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Essa tabela representa os gastos das despesas das empresas aéreas no período de 

2009 a 2012 

 

        TABELA 1 - Composição dos custos de uma companhia aérea no Brasil, fonte Site Anac 

 

2.3 Conclusão sobre as pesquisas 

         Em vista dos argumentos apresentados, todas as perguntas foram elaboradas 

com intuito de compreender o processo de economia usado na área privada (Vale do 

Rio Doce) e na área pública (Policia Militar de Minas Gerais). 

          Com a análise do conteúdo, fica evidente a necessidade de se executar 

planos e projetos para a economia de combustível nas empresas de aviação 

satisfazendo os lucros das empresas, proporcionando uma boa gestão pública e 

contribuindo com a sustentabilidade. 

         São, portanto, várias alternativas de aperfeiçoar o processo de utilização do 

combustível na aviação. Estas alternativas vão desde as mencionadas até 

processos de marketing, reeducação, incentivos fiscais e conscientização. 
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Pela observação dos aspectos analisados, faz-se necessário que medidas 

sejam tomadas visando a redução do consumo de combustível2. 

Asas de aerodinâmica avançada; redução do peso que afeta diretamente no 

gasto de combustível, alterando materiais abordo. Outros estudos estão sendo 

realizados neste sentido, já que é de interesse da aviação como um todo, buscar a 

sustentabilidade e a expansão de si própria. 

         Em virtude do que foi mencionado, o uso de combustíveis alternativos como o 

bioquerosene, conhecido pela sigla QAV, produzido a partir da cana-de-açúcar, já 

pode ser adicionado na proporção de até 10% ao querosene de aviação de origem 

fóssil. A resolução favorece a indústria aeronáutica mundial, que agora poderá contar 

com os benefícios proporcionados pelo uso do combustível limpo para reduzir o 

impacto ambiental das viagens aéreas.          

2.4 Percepções sobre a pesquisa 

Durante a pesquisa foram tomadas medidas visando um aprofundamento no 

tema proposto, com intuito de buscar abordagens de medidas que já foram 

realizadas e que ainda podem vir a ser realizadas no processo de redução e 

economia do consumo do combustível da aviação. 

Houve discussões entre os membros do grupo sobre cada material 

encontrado, sobre cada ideia colocada em prática e discutido também outras 

possibilidades futuras que envolvem alternativas sustentáveis.  

A utilização do gráfico que mede o gasto com custos e despesas reforça a 

importância que é criar medidas para otimizar a relação operacional demonstrada. 

Este gráfico justificou a preocupação, os investimentos necessários e a busca de 

várias empresas do setor da aviação para alcançar a sustentabilidade desejada. O 

gasto com combustível representa grande fatia das despesas de qualquer empresa 

de aviação. 

Foi confirmada durante a pesquisa através do material encontrado que 

medidas simples podem ser adotadas neste propósito, desde processos envolvendo 

                                                                        

2
 A principal modificação consiste na utilização de motores maiores e mais eficientes, que consumirão 

menos combustíveis e reduzirão as emissões de óxido de nitrogênio. [Site AEROMAGAZINE DE 22 
de MARÇO DE 2013 as 08h52min]. 
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conscientização até com políticas favoráveis, incentivos fiscais, novas descobertas 

científicas, dentre outros. 

2.5 Roteiro das pesquisas 

 Foram realizadas duas entrevistas referente ao assunto estudado nesse 

trabalho e ambos entrevistados atuam diretamente na aviação brasileira. A primeira 

entrevista foi realizada presencialmente no dia 10 de abril de 2015 diretamente com 

o Sr. Robson Telésforo, Subchefe da seção de Operações de Apoio ao Solo do 

Hangar da Policia Militar, órgão esse sediado no Aeroporto Carlos Drummond de 

Andrade (Pampulha), na Rua dos Hangares, Nº 50, bairro Itapoá. Já a outra 

entrevista foi enviada e respondida em abril de 2015 através do e-mail 

(vhenriquebraga@gmail.com) com o Sr. Victor Henrique Braga dos Santos, que 

exerce função de Mecânico de Manutenção de Aeronaves na empresa Vale S.A, 

também com sede no Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, na Rua Boaventura, 

Nº 2.312 - Hangar 13, bairro Jaraguá nessa capital mineira.  

2.6 Roteiro de perguntas 

Para chegarmos a uma conclusão viável, foram elaboradas ao todo 07 (sete) 

perguntas referentes ao assunto pautado nesse trabalho, sejam: 

1 – Quantas aeronaves a empresa possui em MG? “Fabricante e modelo”  

 

2 - Quantos voos são executados diariamente e qual o tempo médio desses voos? 

 

3 – Quais são os combustíveis utilizados nas aeronaves? 

 

4 - Quem calcula o combustível consumido nas aeronaves (setor)? 

 

5 – A economia de combustível é essencial para os lucros da empresa?  
 

6 – Quando já estão no ar, os pilotos executam o voo de cruzeiro? 

 

7 – Existe algum programa na empresa para a economia de combustível? Se sim, 

quais? 

 

 

mailto:vhenriquebraga@gmail.com
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3  IDEAÇÃO 

3.1 Propostas 

Na medida em que a aviação vem crescendo e aumentando seu 

desenvolvimento, surge a necessidade de se implementar meios e artifícios que irão 

ajudar na economia de combustível da aeronave, pois como já foi demonstrado 

anteriormente esse é um dos gastos mais significativos das empresas aéreas. Há 

vários métodos já em processo de desenvolvimento para essa problemática, nisso 

foi discutido pelo grupo diversos assuntos para uma provável solução, como: 

  Uso de combustíveis alternativos nos motores; 

  Utilização de motores elétricos no trem de pouso; 

  APU movido a álcool ou GNV; 

  Taxiamento até a cabeceira da pista realizada pelo Pushback; 

  Substituição de componentes por mais leves; 

  Diminuição do peso máximo de bagagens; 

  Remoção ou a não utilização da pintura na aeronave. 

Posteriormente, foi discutido pelo grupo qual ou quais seriam as mais 

eficientes e três deles se sobressaíram para uma provável solução (remoção ou a 

não da pintura da aeronave; APU movido a álcool ou GNV e diminuição do peso 

máximo de bagagens), aonde chegamos ao consenso de apresentar a proposta 

sobre a “Remoção ou a não utilização da pintura na fuselagem da aeronave”. 

Tal ação tornará a aeronave mais leve e consequentemente irá diminuir o consumo 

de combustível. Sabemos que a American Airlines não utiliza tinta em suas 

aeronaves justamente por esse motivo, ou seja, com isso ela deixa de aplicar cerca 

de 400Kg de tinta em um Boeing 777, por exemplo. 

Para se chegar a essa provável solução, iremos promover uma proposta de 

prototipagem no que tange a demonstração através de maquetes e/ou objetos 

análogos ao entendimento da proposta. 

Vale ressaltar que se gasta aproximadamente U$ 100.000,00 para 

caracterizar com pintura uma aeronave de grande porte, dessa forma a economia 

começa a partir de então e essa demonstração vai evidenciar exatamente, como 

explanada, uma aeronave sem a pintura. 
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3.2 Operacionalidade 

Nessa parte sobre o tema proposto, iremos montar um projeto similar 

desenvolvendo a ideia, ilustrando, por exemplo, um tubo de metal no formato da 

fuselagem ou um aeromodelo, para explicitar a ideia da quantidade de camadas de 

produtos e afins pertinentes ao preparo da pintura de uma aeronave e como 

podemos deixar de usar algumas dessas aplicações e somente utilizar produtos anti-

corrosivos. 

3.3 Modelos de produtos 

Os modelos de produtos usados para a remoção devem ser cuidadosamente 

utilizados, pois, todo material que impede as outras etapas deve ser cuidadosamente 

removido. A preparação da superfície diz tudo a respeito do trabalho do profissional, 

pois ele terá a preocupação de deixar tudo bem limpo e pronto para a execução de 

uma boa pintura. Pode-se usar desengraxantes, ou mesmo detergentes de limpeza 

em áreas onde não se deve aplicar o removedor pastoso. O removedor é um 

produto químico altamente perigoso em contato com a pele e principalmente os 

olhos. Usa-se mascaras óculos de proteção, luvas e botas de segurança a fim de se 

evitar o contato.  

Após a remoção da tinta antiga, se faz necessário uma boa aplicação da 

base de cromato de zinco o que assegura uma maior vida útil à estrutura da 

aeronave, evitando o desgaste natural causado pelo atrito de baixas temperaturas 

do ar, cobrindo toda a fuselagem, agindo como uma blindagem química.  

 

4   PROTOTIPAGEM 

4.1 Descrição da solução 

 

Como já foi citado anteriormente, todo processo de pintura é oneroso para 

as empresas aéreas, pois se utilizam de vários produtos e varia camadas para se 

chegar ao produto final. Como comparativo, podemos citar uma pintura 

automobilística, porém é uma etapa bem simples de ser feita. Enquanto nos carros 

utiliza-se Primer, massas ou mesmo serviço de soldas, as aeronaves recebem 

apenas uma demão de base de cromato de zinco. A base de cromato de zinco é 

bem utilizada no meio aeronáutico e sua coloração amarela o difere das outras 
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bases utilizadas na aviação. A função dele é protege as partes externas e internas 

contra a corrosão, bem como danos causados por baixas ou altas temperaturas e 

principalmente pela maresia. Em peças de fibra como carenagens, Spiners, e 

polainas, pode-se aplicar uma demão de Primer de preenchimento ou mesmo uma 

fina camada de massa rápida para um melhor acabamento nas chapas, 

normalmente é sempre aplicada apenas uma demão. 

 

FOTO 06 – Aeronave com Primer; [Fonte:  www.canalpiloto.com.br/pinturas-em-aeronaves-

parte-1/], ano 2013. 

 

4.2 Execução do processo 

4.2.1 Material utilizado e preparação para pintura  

Nessa prototipagem foram utilizados dois tubos de aço, ambos possuindo 30 

cm de comprimento; 15 cm de diâmetro e 880g de massa.  

O primeiro passo para iniciar a prototipagem foi o lixamento e a limpeza da 

superfície a ser trabalhada, na qual foi utilizado um produto químico comumente 

conhecido como Aguarrás3 (foto 07). O processo de limpeza se deu simplesmente 

umedecendo uma estopa com Aguarrás e após duas demãos toda superfície já se 

encontrava isentas de impurezas e pronta para receber o próximo processo. 

                                                                        

3
 Produto recomendado na diluição de tintas a óleo, esmaltes e vernizes; limpezas domésticas como 

remoção de ceras, manchas e gorduras e na área industrial na remoção de graxas e óleos, podendo 
ser usado em limpeza de superfícies metálicas, maquinas e ferramentas [vide rótulo].   

http://www.canalpiloto.com.br/pinturas-em-
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           FOTO 07 - Aguarrás, estopa e os tubos metálicos; autor Anderson Flamareon, ano 2015 

 

 

         

            FOTO 08 - Limpeza da superfície metálica; autor Anderson Flamareon, ano 2015 
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4.2.2 Aplicação do Cromato de Zinco 

Após toda superfície ser limpa, abastecemos o reservatório da pistola de 

pintura com cromato de zinco (Primer), sendo aplicada uma única camada em cada 

peça, haja vista ser suficiente para proteção contra corrosão (fotos 09 e 10). 

 

                    FOTO 09 – Aplicando o Primer; autor Anderson Flamareon, ano 2015 

 

                                                                                  

         FOTO 10 – Primer aplicado; autor Anderson Flamareon, ano 2015 
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 4.2.3 Aplicação da tinta 

Após secagem do primer, aplicamos a tinta prata em somente uma das 

peças (foto 11). Vale salientar que nas aeronaves atuais, são aplicadas 3 (três) 

demãos de tinta, na qual foi realizado o mesmo processo nesse protótipo. 

 

                  

                            FOTO 11 - Tubo pintado; autor Anderson Flamareon, ano 2015 

 

 

4.2.4 Aplicação do verniz 

Como última parte do processo de pintura e proteção da superfície 

trabalhada, temos a aplicação do verniz em ambos os tubos (fotos 12 e 13). O verniz 

também possui características de proteção contra corrosão e outras degradações 

provenientes do meu ambiente.    
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                       FOTO 12 – Aplicando o verniz; autor Anderson Flamareon, ano 2015 

 

 

                      FOTO 13 – Processo finalizado; autor Anderson Flamareon, ano 2015 

 

4.2.5 Processo de pesagem 

Foi utilizada uma balança digital com precisão de 5 gramas para se calcular 

a diferença de peso entre os tubos pintados. O Tubo nº 01 recebeu as três camadas 
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de proteção: Primer, tinta de cor branca e verniz. Já o Tubo nº 02 recebeu somente a 

camada de primer e verniz, excluindo a tinta do processo. 

 O tubo nº 01 ganhou 15 gramas e ficou ao final com 895 gramas (foto 14); 

 O tubo nº 02 ganhou 10 gramas e ficou ao final com 890 gramas (foto 15). 

 

        FOTO 14 – Tubo n° 01; autor Israel Hangler, ano 2015 

 

 

       FOTO 15 – Tubo n° 02; autor Israel Hangler, ano 2015 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O trabalho foi desenvolvido baseando-se em fatos pesquisados e 

posteriormente desenvolvidos pelo grupo, com isso conseguimos atingir nosso 

objetivo de demonstrar que houve uma diferença de 5g entre as peças, vale salientar 

que a proteção contra intempéries e ou degradações continuam as mesmas em 

ambas, haja vista que o primer e o verniz encontram-se presente nas duas peças; 

diante da premissa que: “é possível reduzir o consumo de combustível através 

da redução de seu peso”? podemos chegar à conclusão que “sim”.  

Para enfatizar essa conclusão, foram consultados os professores do Centro 

Universitário UNA, José Geraldo Percegoni Vidal (Coordenador do curso de 

Tecnologia em Manutenção de Aeronaves) e Jonas Vieira de Andrade Junior 

(Engenheiro de Manutenção Sênior da Azul Linhas Aéreas) acerca da viabilidade de 

implementação no mercado aeronáutico e ambos foram unânimes em afirmar que a 

prototipagem em questão é viável para a economia de combustível de uma 

aeronave.  

O impacto econômico seria enorme em se tratando de uma ideia que cortará 

apenas custos. Essa redução de custos será possível graças a uma mudança que 

pode parecer radical, além da queda de custo através da diminuição do peso da 

aeronave, a retirada da pintura da aeronave também significa uma despesa a 

menos, já que é enorme o investimento gasto somente no processo de pintura, 

dessa forma uma das maiores consequencias, seria a queda no valor das 

passagens para a população mundial, esquentando o mercado na corrida das 

empresas aéreas para fidelizar seus clientes.  

As principais inquietações do setor são focadas na segurança de voo e no 

consumo de combustível e expectativa de reduzir suas emissões de gás carbônico e 

o constante aumento do preço dos combustíveis de aviação. Eventuais riscos 

existem para toda e qualquer novidade lançada no mercado, ainda mais quando se 

fala de algo tão impactante como esse tratado nesse trabalho, mas ao analisar todo 

conteúdo, percebemos que este projeto pode sim, ser levado adiante desde que 

haja por parte das empresas aéreas ou do ramo aeronáutico um estudo consciente.                       
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