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INTRODUÇÃO

BMA

Este  módulo  tem a  finalidade  de  ajudá-lo  a  compreender  melhor  as  disciplinas  que

compõem a especialidade de logística de manutenção.

Neste módulo o aluno do curso especialização de soldados deverá adquirir conhecimentos

básicos das disciplinas de mecânica de aeronaves, eletrônica, estrutura e pintura de aeronaves e

equipamento de voo. As informações, aqui disponíveis, foram elaboradas de forma que a leitura

e compreensão sejam muito simples, procurando fazer analogias com coisas conhecidas.

Recomendamos não passar para a próxima disciplina sem antes ter aprendido totalmente

a anterior e, lembre-se, caso apareçam algumas dúvidas, procurem um militar mais experiente na

área para que possa esclarecê-lo. 

BEV

Caro companheiro,  neste módulo você terá a oportunidade de adquirir  conhecimentos

quanto a especialidade de uma seção de equipamentos de voo.

É bom lembrar que, na prática, seu conhecimento é de bom proveito, desde que não fuja

aos conceitos básicos.

Aprenderá também como auxiliar o especialista em equipamento de voo, uma vez que,

terá noções básicas da especialidade BEV.

Como auxiliar de manutenção, é necessário que tenha conhecimento da importância do

uso das publicações técnicas e isso será possível ao término deste módulo. 

Ao término do curso, você será capaz de auxiliar os especialistas em equipamento de voo,

na manutenção dos diversos tipos de equipamentos de SSS existentes na FAB e terá condições de

demonstrar o que aprendeu.
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1 AERONAVES

1.1 História da aviação

Ao longo da história há vários registros de tentativas de alçar voos, das mais diversas

formas, utilizando-se asas, catapultas, e outros dispositivos. Desta vontade nasceu várias lendas,

sendo a mais conhecida a de Dédalo e Ícaro. Ícaro, voou usando asas feitas por seu pai Dédalo

com penas de aves coladas com cera.

No século XVIII, o jesuíta brasileiro Bartolomeu de Gusmão, o “Padre Voador”, atingiu

4m de altura com um balão de ar quente pela observação do ar das queimadas que subia. Mas foi

na  tarde do dia  23 de outubro  de 1906,  no Campo de  Bagatelle,  em Paris  -  França  que se

realizou,  pela  primeira  vez  em público  e  de  forma  documentada,  o  voo  controlado  em um

aparelho mais pesado que o ar. No comando do consagrado 14 bis, estava o brasileiro Alberto

Santos Dumont, 33 anos, nascido na fazenda de Cabangu, cidade de Palmira - Minas Geral, hoje

rebatizada com o nome de seu ilustre filho.

1.2 Divisão do avião em partes para fins de estudo.

O avião divide-se em cinco partes: Fuselagem, Asa, Empenagem, Trem de pouso e Grupo

motopropulsor.

➢ Fuselagem - É a parte do avião onde estão presas as asas e os estabilizadores e serve

para transportar a carga útil.

➢ Asas - A principal função das asas é a de criar, através das reações aerodinâmicas, a

força de sustentação que suporta o avião em voo,  mediante o rápido deslocamento

através do ar. Com finalidade secundária podem ser usadas também para que nelas se

instalem: alojamento do trem de pouso, tanques de combustíveis, metralhadora, berço

do motor, luzes, componentes em geral, etc.

➢ Empenagem  -  É  o  conjunto  de  cauda  formado  pelos  estabilizadores  (vertical  e

horizontal) e as superfícies de controle a ele presos (profundor e leme de direção), cuja

finalidade é estabilizar e governar o avião durante o voo.

➢ Trem de pouso -  É o órgão necessário para suportar o avião no solo e permitir as

manobras de solo, corrida para decolagem e pouso.
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➢ Grupo  motopropulsor  -  Serve  para  produzir  tração  necessária  para  vencer  a

resistência  do  ar.  Ele  consiste  em motor  ou  motores,  hélice  (quando  o  motor  for

convencional ou turboélice) e também turbojato.

Figura 01

1.3 Superfícies de comando 

1.3.1 Aileron 

Permite  que  a  aeronave  gire  em  torno  do  eixo  longitudinal,  abaixando  uma  asa  e

levantando a outra. Esse movimento é de grande importância nas curvas, para evitar derrapagem.

Os ailerons trabalham alternadamente, ou seja, quando um vai para baixo o da outra asa vai para

cima. Estão localizados um em cada bordo de fuga das asas e próximos às pontas. A alavanca do

manche movimenta-se para um dos lados e implica a subida do aileron deste mesmo lado e

descida da asa.

1.3.2 Profundor

É uma superfície móvel, articuladas no estabilizador horizontal, que ao ser acionada, faz

a aeronave se mover levantando ou abaixando o nariz do avião. A alavanca do manche (o mesmo

que comanda o aileron), movimentada para frente ou para trás, implica a descida ou subida do

profundor e consequente movimento da aeronave para subir ou descer. 

1.3.3 Leme de direção 
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É uma superfície móvel, que ao ser acionado, move o nariz do avião para a direita ou para

a esquerda, auxiliando principalmente as manobras de curva. Está situado no bordo de fuga do

estabilizador vertical ou deriva. O leme de direção é comandado pelos pedais. Levando-se um

dos pedais à frente, o leme inclinar-se-á para o lado do pedal acionado. 

Figura 02 - PROFUNDOR LEME DE DIREÇÃO AILERON

1.4 Combustíveis de aviação

Existem dois tipos de combustíveis utilizados na aviação, e seu uso é de acordo com o

tipo  de  motor:  gasolina para  os  motores  alternativos  ou convencionais,  e  querosene para os

motores a reação (jato, turbojato, turbo hélice, etc). A sigla nacional da gasolina de aviação é AV

GAS 100, e sua correspondente internacional é JP-3 e a sigla nacional do querosene de aviação é

QAV-1, e sua correspondente internacional é JET-A-1.

1.5 Sinalizações para manobras de aviões

Quando  uma  aeronave  se  desloca  no  solo,  após  o  pouso,  em  direção  ao  pátio  de

estacionamento, há necessidade de sua orientação, para que ocupe o posicionamento desejado

pelo pessoal de terra.

Para que este procedimento seja feito, temos de conhecer algumas técnicas básicas de

orientação de aeronaves, que veremos a seguir.

1.5.1 Para continuar sob orientação do sinaleiro.

O sinaleiro orientará o piloto, caso as condições do tráfego de aeródromo o exijam.
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Figura 03

1.5.2 Este espaço livre 

Braços levantados acima da cabeça, na posição vertical, com as palmas das mãos voltadas

para dentro.

Figura 04

1.5.3 Prossiga para o próximo sinaleiro

Braço direito  ou esquerdo para baixo e  o outro estendido transversalmente  ao corpo,

indicando a direção do próximo sinaleiro.
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Figura 05

1.5.4 Prossiga em frente 

Os braços um pouco separados, com as palmas das mãos voltadas para frente, movendo

repetidamente, para cima e para trás, até‚ a altura do ombro.

Figura 06

1.5.5 Gire para a esquerda 

O braço direito para baixo e o esquerdo movendo-se repetidamente para cima e para trás.

A rapidez do movimento do braço indica a velocidade do giro. 
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Figura 07

1.5.6 Gire para a direita 

O braço esquerdo para baixo, o direito move-se repetidamente para cima e para trás. A

rapidez do movimento do braço indica a velocidade do giro. 

Figura 08

1.5.7 Pare 

Cruzam-se os braços repetidamente, acima da cabeça (a rapidez do movimento do braço

indica a urgência da ação, isto ‚ quanto mais rápido for o movimento, tanto mais brusca dever ser

a parada).
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Figura 09

1.5.8 Calços colocados 

Braços  para  baixo  ou para  cima,  mão fechada  com polegar  estendidas  voltadas  para

dentro. 

Figura 10

1.5.9 Calços retirados 

Braços para baixo ou para cima, mão fechada com polegar estendido voltadas para fora. 

Figura 11

1.5.10 Partida dos motores 

A mão esquerda para o alto, com o número apropriado de dedos estendidos indicando o

número do motor a ser acionado e com movimento circular da mão direita á altura da cabeça.
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Figura 12

1.5.11 Reduzir velocidade 

Braços para baixo, com as palmas das mãos voltadas para o solo, movem-se então para

cima e para baixo várias vezes. 

Figura 13

1.5.12 Recue 

Braços estendidos ao longo do corpo, palmas das mãos voltadas para frente movendo-se

para frente e para cima repetidamente até a altura dos ombros. 

Figura 14
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1.5.13 Tudo livre 

Braço direito levantado à altura do cotovelo com o polegar dirigido para cima. 

Figura 15

1.6 Serviços de Manutenção

1.6.1 Reboque de aeronaves

Este serviço existe para o deslocamento planejado de uma aeronave, através percursos

determinados, com auxílio de um trator.

A finalidade  do  tratoramento  é  de  “estacionar”  esta  aeronave  em  locais  onde  serão

realizadas sua operação, manutenção ou estacionamento para pernoite.

Antes  de  se  realizar  qualquer  atividade  de  reboque,  fazem-se  necessárias  algumas

considerações: 

Estar alguém habilitado na cabina para operar freios. Posicionar corretamente o "garfo"

na aeronave; fixar o "garfo" no trator; retirar os calços da aeronave, após o "ok" do operador da

cabina; iniciar o tratoramento, a velocidade do trator deve ser a mais moderada possível.

Para maior segurança é recomendado um "balizador" em cada ponta da asa.

Se as manobras se realizarem em campos não pavimentados, o pessoal envolvido dever

estar atento ao tipo de solo e peso da aeronave, para evitar possível atolamento.

Figura 16
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1.6.2 Limpeza e conservação de aeronave 

Lavagem das aeronaves - A finalidade da lavagem de manutenção preventiva é "remover

os contaminadores das superfícies metálicas,  deixando-as isentas dos resíduos corrosivos que

possam, eventualmente, se combinar com a umidade atmosférica e causar corrosão". 

1.6.3 Preparo para lavagem de uma aeronave 

Algumas medidas devem ser observadas: 

➢ utilizar  todos  os  equipamentos  de  proteção  individuais  recomendados,  conforme

especificado (luvas, máscaras, óculos, botas, macacões, aventais, etc.);

➢ utilizar recipientes de segurança para os produtos, distintamente marcados;

➢ equipamento contra incêndio "apostos";

➢ observar  todos  os  demais  pormenores  necessários:  local  apropriado,  água  em

abundância, etc;

➢ para evitar cargas estáticas, ligar o avião e o equipamento de limpeza à terra;

➢ proteger corretamente as partes elétricas, eletrônicas e outras, conforme requerido;

➢ impedir operação  de  equipamento  elétrico  nas  imediações  que  possam  produzir

centelha;

➢ não fumar;

➢ verificar as condições de vento, para que respingos não atinjam as pessoas em trabalho

ou outras aeronaves;

➢ se a aplicação for em áreas internas, deve-se arejar a área para evitar intoxicações;

➢ utilizar, se necessário, escadas, plataformas, etc.;

➢ pisar somente onde permitido (na aeronave);

➢ se os trabalhos de limpeza forem de vulto, retirar as baterias;

➢ proteger com bandagem, contra a mistura de limpeza, as partes lubrificadas (mancais,

comandos acionadores,  flaps  descobertos, rodas,  freios,  venezianas,  entradas  de ar,

etc.); 

A aplicação correta dos processos de limpeza exige pessoal devidamente treinado.

Este trabalho requer cuidados especiais, pois o profissional estará manipulando produtos

tóxicos. 
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1.6.4 Cuidados no trato com produtos de limpeza 

Há inúmeros destes produtos que são tóxicos, sendo alguns inclusive de grande grau de

periculosidade,  podendo  causar  danos  irreversível  ao  homem  se  manuseadas  por  pessoas

inabilitadas ou inescrupulosas.

Durante a lavagem e limpeza de para-brisa e janelas, cuidados especiais são importantes

observar, pois são áreas em que a transparência torna-se um fator preponderante. 

1.6.5 Materiais plásticos transparentes

Devemos ter o máximo de cuidado com estes materiais, pois eles podem ser amolecidos

pelo calor e dissolvidos em vários solventes orgânicos. 

1.6.5.1 Cuidados

➢ Nunca use gasolina,  acetona,  álcool,  xileno,  benzeno,  tricloretileno,  tetracloreto  de

carbono, solventes para lacas (Thinners), compostos para limpeza de vidros ou outros

especificados, que poderão resultar em danos irreparáveis aos painéis transparentes;

➢ não usar estopa,  trapos ou outro material,  além dos especificados,  para auxiliar  na

limpeza; 

➢ em todo o procedimento de limpeza, o operador deve estar com as mãos nuas ou com

luvas brancas de algodão, sem anéis ou unhas mal formadas, a fim de não riscar a área

trabalhada;

➢ manusear os painéis de plástico com cuidado para evitar riscos ou marcas;

➢ utilizar somente os produtos especificados na respectiva OT da aeronave. 

1.6.5.2 Limpeza na face externa 

➢ Remover a poeira e sujeira dos para-brisas e janelas com uma solução de água morna e

sabão neutro;

➢ aplique  o  produto  especificado  na  OT para  dissolver  depósitos  de  graxa  e  óleo,

fazendo  a  aplicação  com camurça,  esponja  ou  com a  mão  (nua  ou  com luva  de

algodão), isenta de areia. 
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1.6.5.3 Limpeza na face interna

➢ Remover a poeira dos para-brisas e janelas, utilizando flanela limpa e úmida ou jato de

ar comprimido;

➢ havendo manchas de gordura (deixados por dedos, cabelos, etc.), complete a limpeza

com aplicação de cera "Carnu,Grand-Prix". Esta operação‚ feita com algodão hidrófilo

umedecido  com água,  passado na  cera  e  aplicado  em movimentos  circulares,  sem

comprimir demasiadamente o painel;

➢ dê o lustro final, utilizando uma flanela limpa e seca. Caso seja necessário, repita o

procedimento  acima  e,  antes  da  cera  secar  completamente,  inicie  o  lustro

até‚ conseguir uma perfeita limpeza. 

Nota:  na operação de lustro,  opere cuidadosamente  com movimentos  circulares  uniformes e

suaves, evitando aquecer em demasia o painel. 

1.6.6 Abastecimento de Aeronaves

A operação de abastecimento de uma aeronave exige grande responsabilidade por parte

do abastecedor. Riscos ao equipamento e ao pessoal envolvido são elevados, devido ao poder

inflamável do combustível, baseado nisto alguns cuidados devem ser seguidos. 

➢ Ligar o fio massa do caminhão abastecedor à terra;

➢ ligar o "massa" do caminhão na aeronave;

➢ evitar atritos da mangueira/bomba com as superfícies do avião;

➢ certificar-se de que o combustível é o adequado e está em boas condições de uso;

➢ enquanto durar o abastecimento, evitar ligar equipamentos elétricos e/ou eletrônicos;

➢ certificar-se da presença do bombeiro com o extintor;

➢ evitar que caiam impurezas no tanque enquanto estiver fazendo o abastecimento;

➢ ao término do abastecimento, a ordem para desligar os fios "massa" será inversa 
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Figura 17

1.6.7 Unidade auxiliar de partida (UFT)

Fornece  energia  elétrica  para  acionamento  do  motor  de  arranque  durante  o  ciclo  de

partida do motor da aeronave preservando a bateria de sobrecarga

Figura 18

➢ A UFT deve permanecer posicionada ao lado da aeronave a uma distância segura e

distante da ponta das asas, preferencialmente perpendicular à aeronave;

➢ usar toda a extensão do cabo de força ou mangueira de ar a fim de suprir a aeronave

com ar comprimido ou energia elétrica;

➢ certifique-se da posição de encaixe do cabo de Força ao receptáculo da aeronave;

➢ antes  de dar partida na UFT, conectar  primeiro  o cabos de energia  no receptáculo

adequado;

➢ em  caso  de  dúvidas  quanto  a  posição  da  UFT,  para  aeronaves  que  o  operador

desconheça  os  procedimentos  de  operação  UFT/Aeronave,  solicite  auxilio  ao

mecânico de voo;

➢ após a partida dos motores da aeronave, aguardar o sinal padrão do piloto, feito com a

mão, para “desconectar fonte”, e em seguida corte a alimentação da fonte de força para
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a aeronave através de uma chave no painel de operação e só depois desconecte o o

cabo de energia do receptáculo da aeronave.
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2 NOÇÕES DE ELETRICIDADE E ELETRÔNICA

2.1 Introdução 

A eletricidade é a parte da Física que analisa os fenômenos que envolvem a carga elétrica.

A  carga  elétrica  é  uma  propriedade  inerente  de  determinadas  partículas  elementares,  que

proporciona a elas a capacidade de interação mútua, de natureza elétrica.

Para  estudarmos  eletricidade  precisamos  entender  primeiramente  como  a  matéria  é

formada.  A estrutura  básica  de  toda  a  matéria  existente  é  o  átomo.  A estrutura  do átomo é

formada pelas três partículas elementares: próton, elétron e nêutron. O modelo estrutural aceito

nos dias de hoje acerca de como são distribuídos essas partículas  no átomo é a seguinte:  os

prótons e nêutrons estão concentrados em uma região do espaço denominada núcleo; os elétrons

estão  localizados  ao  redor  do  núcleo  e  essa  região  ao  redor  do  núcleo  onde os  elétrons  se

encontram é denominado eletrosfera. Núcleo e eletrosfera formam o átomo.

Figura 20 - ESTRUTURA DE UM ÁTOMO COM O NÚCLEO FORMADO POR

PRÓTONS E NÊUTRONS E OS ELÉTRONS ORBITANDO AO REDOR DO NÚCLEO.

A diversidade de matéria  existente  no Universo é devido à quantidade  de prótons no

núcleo. Por exemplo, ouro e oxigênio são formados pelas mesmas partículas elementares, porém

o que distingue uma da outra é a quantidade de prótons no núcleo: o ouro tem mais prótons que o

oxigênio. À quantidade de prótons no núcleo chamamos de Número Atômico. Cada átomo com

número atômico diferente define um Elemento Químico. Temos nos dias atuais 277 elementos

químicos  na natureza,  divididos entre  elementos  naturais  (formados pela própria Natureza)  e

elementos artificiais (formados por manipulação atômica em laboratório).

A massa do próton e do nêutron é cerca de 1.850 vezes maior do que o elétron. Portanto,

toda a massa de um elemento químico consiste na massa dos prótons e nêutrons existentes no

núcleo. A massa dos elétrons é praticamente desprezada.

A  eletricidade  é  dividida,  didaticamente,  em  três  segmentos:  Eletrostática,  Eletro-

dinâmica e Eletromagnetismo.
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2.2 Eletrostática

A eletrostática analisa os fenômenos que envolvem a carga elétrica em repouso. Como foi

visto os portadores de carga elétrica são os prótons e os elétrons. Os efeitos da carga elétrica

apresentada  por  uma partícula  elementar  irá  se  manifestar  quando  uma ou  várias  partículas

estiverem próximas a ela, ou seja, ocorrerá uma interação entre elas. Essa interação é sentida

pelas partículas como uma força que tende a afastá-las ou a aproximá-las uma das outras.

Quando duas partículas iguais estão próximas (dois prótons ou dois elétrons) a força de

interação  que  surgirá  sobre  as  partículas  tenderá  a  afastá-las  uma  das  outras:  essa  força  é

denominada Força de Repulsão. Quando duas partículas diferentes estão próximas (um próton e

um elétron) a força de interação que surgirá sobre as partículas tenderá a aproximá-las: essa força

é denominada Força de Atração. Essas duas forças de interação entre as partículas é que regem

todos os fenômenos elétricos da natureza, por isso, é denominado Lei das Cargas Elétricas. A

quantidade de carga elétrica de um próton é igual à de um elétron. Porém como são de mesma

natureza (elétrica), porém possuem efeitos diferentes visto que se atraem, foi convencionado que

a carga elétrica do próton é positiva e a do elétron é negativa.

Se a quantidade de prótons e elétrons em um átomo for o mesmo as cargas dos prótons e

dos elétrons se anulam de forma que a carga total do átomo torna-se neutra. Portanto, mesmo que

um átomo tenha 10 prótons em seu núcleo e 10 elétrons ao seu redor, sua carga total é nula. Se

essa igualdade de prótons e elétrons for quebrada,  o átomo ficará eletrizado.  A desigualdade

ocorre quando elétrons são retirados ou inseridos à força no átomo, visto que são as partículas

mais  leves  e,  portanto,  mais  fáceis  de  manipular.  Um  átomo  eletrizado,  ou  seja,  com

desigualdade  de prótons  e  elétrons,  é  chamado de  íon.  Um íon positivo  (perdeu elétrons)  é

denominado cátion; um íon negativo (recebeu elétrons) é denominado ânion.

Figura 21 - COMPARAÇÃO ENTRE UM ÁTOMO NEUTRO E ÍONS.

Um  elétron  que  não  está  ligado  a  nenhum  átomo,  ou  seja,  está  solto  no  espaço,  é

denominado elétron livre.
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Um corpo estará eletricamente neutro se todos os átomos que compõem o corpo forem

neutros ou se a quantidade de íons negativos for igual a de íons positivos (ambos com a mesma

quantidade de carga elétrica) e todos esses íons estiverem distribuídos de forma homogênea no

corpo (não há concentração de íons de mesma polaridade em uma região do corpo). Se este

corpo neutro perder certa quantidade dos elétrons que possui (ou perder íons negativos) ficará

com carga total positiva; se este corpo neutro receber uma certa quantidade de elétrons, além dos

que  já  possui,  (ou  perder  íons  positivos)  ficará  com carga  total  negativa.  Este  processo  de

transformar um corpo neutro em um corpo com carga elétrica, positiva ou negativa, é chamado

eletrização.

Podemos eletrizar um corpo (fazê-lo perder ou receber elétrons) de três formas: (1) por

atrito entre dois corpo neutros diferentes onde o primeiro corpo perderá os elétrons devido ao

atrito e o segundo corpo receberá os elétrons perdidos pelo primeiro; (2) por contato entre um

corpo neutro e outro corpo eletrizado sendo que o corpo neutro irá adquirir a carga do corpo

eletrizado; (3) por indução, quando o corpo neutro é aproximado do corpo eletrizado (sem entrar

em contato) e, logo após a aproximação, o corpo neutro é momentaneamente aterrado (entra em

contado com o solo ou outro corpo muito maior que ele); após o aterramento o corpo eletrizado é

afastado e o corpo neutro adquire a carga oposta ao corpo eletrizado.

Prótons  e  elétrons  geram ao  redor  de  si  um campo  de  energia  denominado  Campo

Elétrico. O campo elétrico é a região do espaço onde se fazem sentir as forças de atração e

repulsão. Sabemos de sua presença quando dois prótons ou dois elétrons ou um próton e um

elétron estão próximos um do outro, pois uma força de atração ou de repulsão surge. Como o

campo elétrico não pode ser visto ele é representado por certa quantidade de vetores de acordo

com a figura 3. O sentido do vetor indica para onde uma carga padrão (positiva, por convenção)

iria se movimentar se fosse colocado próximo à carga: se estivesse próximo a um próton (ou

objeto positivo), iria se afastar; se estivesse próximo de um elétron (ou objeto negativo), iria se

aproximar.
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Todo corpo eletrizado possui um campo elétrico ao seu redor e a intensidade deste campo

depende do grau de eletrização (diferença entre a quantidade de elétrons e prótons do corpo) e da

distância  com o objeto:  quanto  maior  o  grau  de  eletrização,  maior  a  intensidade  do  campo

elétrico; quanto maior a distância do objeto, menor a intensidade do campo.

Figura 22 - SENTIDO DO CAMPO ELÉTRICO EM UMA CARGA POSITIVA E NEGATIVA.

A intensidade do campo elétrico de um corpo está associado à intensidade da força de

atração  ou de  repulsão  sobre  um outro  corpo  próximo ao  primeiro.  A relação  entre  campo

elétrico  de um corpo eletrizado e  a força de atração e  repulsão sobre uma carga próxima é

chamado de Potencial Elétrico. O potencial mede a capacidade de uma carga realizar trabalho

sobre outra carga, ou seja, colocá-la em movimento.

Figura 23 - SENDO O POTENCIAL P2 MAIOR QUE P1, A FORÇA F2 SERÁ MAIOR QUE F1, AMBAS SOBRE UMA CARGA

COLOCADA NO CÍRCULO PRETO.

O potencial elétrico será positivo se gerado por uma carga positiva, e negativo se gerado

por uma carga negativa. A unidade de medida do potencial elétrico é o volt  [V] (símbolo “E”).

Um determinado ponto do espaço pode ser influenciado pelo campo elétrico de duas cargas

diferentes e, portanto, por dois potenciais diferentes. Neste caso, a força resultante destes dois

potenciais será proporcional à diferença de potencial ou ddp. A diferença de potencial entre duas

cargas também é conhecida por tensão elétrica. A tensão elétrica também é medida em volts.

Uma fonte de eletricidade, ou um gerador de eletricidade, é um dispositivo que irá gerar

dois potenciais elétricos, um negativo e um positivo. Podemos gerar eletricidade através do atrito
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entre dois objetos, reação química, diferença de pressão mecânica, diferença de temperatura, luz

e magnetismo.

Uma pilha é um exemplo de geração de tensão por reação química. Dois tipos diferentes

de  materiais,  denominados  eletrodo,  irão  interagir  quimicamente  com um terceiro  composto

denominado  eletrólito ou  composto eletrolítico. O eletrólito irá reagir com o primeiro eletrodo

retirando elétrons dele, este será o eletrodo positivo, ou cátodo; a reação com o segundo eletrodo

irá acrescentar elétrons nele e, portanto, irá se transformar no eletrodo negativo, ou  ânodo. A

função do eletrólito é manter os eletrodos sempre eletrizados.

2.3 Eletrodinâmica 

Uma característica  importante  dos  corpos  eletrizados  é  que  eles  têm a  tendência  em

retornar  à  neutralidade.  Um  corpo  eletrizado  positivamente  possui  falta  de  elétrons.  Para

neutralizar o corpo positivo devemos inserir elétrons na quantidade que está faltando. Um corpo

eletrizado negativamente possui excesso de elétrons. Para neutralizar o corpo negativo devemos

retirar elétrons na quantidade que está em excesso.

Quando dois corpos eletrizados entram em contato entre si, pode ocorrer a transferência

de  elétrons  de  um  para  o  outro  dependendo  da  necessidade  de  ambos  para  retornar  à

neutralidade. Por exemplo, se um corpo tem falta de 1.000 elétrons entra em contato com outro

que possui um excesso de 1.000 elétrons, um deslocamento de elétrons irá ocorrer:  os 1.000

elétrons irão se deslocar do corpo com excesso para o que está em falta. Ao deslocamento de

carga elétrica (elétrons ou íons) dá-se o nome de corrente elétrica.

Se um corpo A, que está com excesso de 5.000 elétrons, entra em contato com o corpo B

que  também  está  com  excesso  de  elétrons,  mas  de  apenas  3.000,  também  vai  ocorrer  um

deslocamento de elétrons, mesmo que ambos precisem ceder elétrons para voltar à neutralidade.

Como os dois querem ceder, o que vai ocorrer é um deles vai ter de receber os elétrons do outro

para que ambos alcancem um equilíbrio mútuo, ou seja, ambos estejam com o mesmo excesso de

elétrons. O corpo A vai ceder 1.000 elétrons para B e ambos vão ficar com um excesso de 4.000

elétrons. Portanto, a corrente elétrica vai ocorrer de A para B.

Se um corpo C possui falta de 800 elétrons entra em contato com o corpo D com falta de

400 elétrons, D vai ceder 200 elétrons para C para que ambos fiquem com falta de 600 elétrons.

Portanto, a corrente elétrica vai ser de D para C.

Podemos chegar a algumas conclusões, baseado nos exemplos anteriores. Quando temos

dois corpos negativos (excesso de elétrons) um pode ser mais negativo que o outro, portanto,
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podemos afirmar que o corpo A é negativo em relação à B ou que B é positivo em relação à A.

Neste caso afirmar que B é positivo em relação à A é o mesmo que dizer que a necessidade de B

em ceder elétrons é menor que A. O deslocamento de elétrons, neste caso, foi do mais negativo

para o menos negativo (do que possui mais elétrons para o que possui menos) ou do negativo

para o positivo.

Quando temos dois corpos positivos (falta de elétrons) um pode ser mais positivo que

outro, portanto, podemos afirmar que o corpo C é positivo em relação à D ou que D é negativo

em relação à C. Neste caso afirmar que D é negativo em relação à C é o mesmo que dizer que a

necessidade de D em receber elétrons é menor que C. O deslocamento de elétrons, neste caso, foi

do menos positivo para o mais positivo (do que possui mais elétrons para o que possui menos) ou

do negativo para o positivo.

Conclusão, a corrente elétrica sempre poderá ocorrer quando um corpo for mais negativo

que outro, ou seja, do negativo para o positivo (mesmo que os dois sejam positivos ou os dois

sejam negativos). A corrente elétrica é uma consequência da tendência dos corpos em querer

retornar  à  condição  de  neutralidade.  Logicamente,  se  um  corpo  negativo  (com  excesso  de

elétrons) entrar em contato com um corpo positivo (com falta de elétrons) a corrente elétrica

também poderá ser estabelecido.

À medida do quanto um corpo é positivo ou negativo é dado pelo seu potencial elétrico,

cuja unidade é o volt. A corrente elétrica poderá existir sempre que dois corpos tiverem diferença

de potencial, como já foi discutido anteriormente.

Dois objetos com o mesmo potencial terá diferença de potencial igual à zero, portanto,

corrente elétrica igual à zero (não ocorrerá deslocamento). Por exemplo, se dois corpos E1 e E2

tiverem potenciais iguais à +5V, a ddp será igual à zero.

E1 = +5V e E2 =+5V

ddp = E1 – E2= (+5) - (+5) = OV

Mesmo que os dois corpos estejam eletrizados, ambos precisam da mesma quantidade de

elétrons para retornar à neutralidade, portanto, ninguém libera elétrons para o outro.

Numa pilha,  por exemplo,  o cátodo (eletrodo positivo)  pode possuir  um potencial  de

+1,0V e o ânodo (eletrodo negativo)  um potencial  de –0,5V. A diferença  de potencial  entre

cátodo e ânodo será de 1,5V.
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Para que ocorra o transporte de elétrons entre dois corpos com potenciais diferentes há a

necessidade de um meio, um caminha através da qual os elétrons ou os íons irão se deslocar do

corpo mais negativo para o corpo positivo

2.4 Materiais bons condutores, maus condutores 

A corrente elétrica, como foi dito anteriormente, é o deslocamento de cargas elétricas e

essas cargas podem ser elétrons ou íons (cátions ou ânions). Para que a carga elétrica se desloque

ela  precisa  estar  livre,  ou  seja,  solta  no  espaço.  Num  corpo  sólido,  os  átomos  (núcleo  e

eletrosfera) não estão soltos no espaço, todos os átomos estão interligados entre si através de

ligações bem fortes. Num líquido, os átomos estão interligados entre si também mas através de

ligações mais fracas, de forma que uma força externa podem separá-los facilmente. Num gás, os

átomos estão soltos no espaço e, se há ligações entre os átomos, essa ligação é extremamente

fraca. Portanto, num sólido, as únicas cargas elétricas que podem ficar soltas no espaço e que

podem se deslocar são os elétrons. Os elétrons não ligados à estrutura atômica, ou seja, soltos no

espaço,  são  denominados  elétrons  livres.  A  corrente  elétrica  em  um  sólido  é  dado  pelo

movimento de elétrons livres somente. Nos líquidos e nos gases, a corrente elétrica através deles

é dado pelo movimento de íons.

Uma energia externa atuando sobre o átomo irá afetar todas as partículas constituintes

deste  átomo.  Por  exemplo,  a  temperatura  é  a  medida  da  vibração  dessas  partículas;  se  a

temperatura aumentar, as partículas irão vibrar com maior intensidade. O aumento da vibração

poderá  arrancar  as  partículas  de  suas  posições  (prótons  e  nêutrons  do  núcleo  e  elétrons  da

eletrosfera).  No  entanto,  além  da  massa,  a  energia  que  mantém  os  prótons  e  nêutrons

concentrados no núcleo é grande de modo que essas partículas irão manter suas posições. Os

elétrons, dependendo do elemento químico, terá maior ou menor facilidade de ser movimentado

de sua posição no átomo devido a sua pequena massa e sua posição relativa com o núcleo.

Os elétrons mais distantes do núcleo na estrutura atômica terão maior facilidade se serem

arrancados do átomo pois quanto maior a distância menor a força de atração entre elétrons e

prótons. Com isso, baixas temperaturas conseguirão arrancar elétrons do núcleo.

De  acordo  com  o  que  foi  discutido  até  o  presente  momento,  todos  os  materiais  da

natureza ou fabricados pelo homem possuem átomos e, por conseguinte, podem conter elétrons

livres (se for sólido) e íons livres e elétrons livres (se líquido ou gás).
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Se um sólido, líquido ou um gás for colocado entre dois corpos com potenciais diferentes,

conforme exemplo na figura 5, esses poderão servir de meio na qual os elétrons do polo negativo

podem se deslocar para o polo positivo, estabelecendo com isso uma corrente elétrica.

Se o meio de transmissão de cargas for sólido, elétrons livres é que circularão através do

meio e a corrente será sempre do polo negativo para o positivo.

Figura 23 - CORRENTE ELÉTRICA EM UM SÓLIDO DEVIDO AOS ELÉTRONS LIVRES.

Se  o  meio  de  transmissão  de  cargas  for  líquido  ou  gasoso,  íons  irão  se  deslocar,

estabelecendo uma corrente elétrica. Neste caso, a corrente poderá ser do polo negativo para o

positivo e vice-versa dependendo dos íons no interior do líquido ou gás.

Figura 24 - CORRENTE ELÉTRICA EM FLUIDOS DEVIDO À PRESENÇA DE ÍONS.

No entanto, para que os elétrons ou íons se desloquem através do meio de transmissão,

estes  devem  possuir  elétrons  livres  e  íons.  No  entanto,  para  diferentes  materiais  existem

diferenças na quantidade de elétrons livres e íons.
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Se um material não possuir elétrons livres e íons, não teremos corrente elétrica circulando

através  do meio  e,  portanto,  os  corpos eletrizados  não poderão  se neutralizar  ou alcançar  o

equilíbrio mútuo. Materiais nesta condição são chamados de Materiais Isolantes.

Se um material possuir elétrons livres e íons uma corrente elétrica poderá ser estabelecida

e  os  corpos  eletrizados  poderão  se  neutralizar  ou  alcançar  um equilíbrio  mútuo  através  da

transferência  de  cargas  neste  material.  Materiais  nesta  condição são chamados  de  Materiais

Condutores.

A quantidade  de  corrente  elétrica  que  passa  por  um  condutor  é  medido  através  da

quantidade de cargas elétricas que passa por uma área do condutor por segundo. A unidade de

corrente elétrica é chamado de  ampère  [A] (símbolo “i”). Uma corrente de 1A corresponde a

6,25 quintilhões de elétrons atravessando a área do condutor por segundo.

Figura 25 - A UNIDADE DE CORRENTE ELÉTRICA É IGUAL À QUANTIDADE DE ELÉTRONS QUE PASSA POR UMA

SEÇÃO TRANSVERSAL DO CONDUTOR POR SEGUNDO.

O ampere é uma unidade muito grande e normalmente utilizamos suas subunidades: o

miliampère (1A dividido por mil, símbolo  mA) e o microampère (1A dividido por um milhão,

símbolo  µA).  Podemos ainda ter  correntes  ainda mais baixas,  na ordem de nanoampère  (1A

dividido por um bilhão, símbolo  nA), o picoampère (1A dividido por um trilhão, símbolo  pA),

etc.

Dois fatores determinam o valor da corrente em um condutor. A primeira delas é chamada

de condutividade elétrica. A condutividade é, grosso modo, a medida da facilidade com que um

condutor permite a transferência de cargas entre dois corpos eletrizados. Na figura 8 temos dois

condutores diferentes (cobre e borracha) unindo os mesmos dois corpos eletrizados com mesmo

potencial. Observamos que o cobre permite que uma corrente elétrica de 2 amperes passe por ele

enquanto que a borracha permite apenas 2 picoampères (um trilhão de vezes menor).
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A primeira diferença entre eles está na quantidade de elétrons livres que cada um possui:

o cobre possui uma quantidade muito maior, quanto maior a quantidade de elétrons livres, maior

é a  corrente  elétrica  no condutor. A segunda diferença  está  na estrutura  atômica,  ou seja,  o

tamanho e a quantidade de átomos do condutor e o modo como elas estão interligadas entre si. 

Figura 26 - 0 DIFERENÇA DE VALOR DE CORRENTE EM UMA BARRA DE COBRE E RELAÇÃO A UMA BARRA DE

BORRACHA SOBRE A MESMA DDP.

Imagine duas ruas (figura 27 ) nas quais você deveria passar correndo e cada rua possui

obstáculos fixos no meio da trajetória sendo que a segunda rua possui muito mais obstáculos

espalhados. Pergunta-se: em qual rua você passaria com maior facilidade e, por conseguinte,

mais rápido? Obviamente você iria atravessar a primeira rua mais rapidamente. O mesmo ocorre

com os elétrons em um condutor, neste caso, os obstáculos são os núcleos dos átomos que, num

material sólido, são fixos e, como o núcleo é extremamente mais pesado que um elétron, quando

este colide com o núcleo, atrasa o seu movimento.

Figura 27 - DOIS CONDUTORES DIFERENTES ONDE OS PONTOS PRETOS REPRESENTAM A POSIÇÃO FIXA DOS

NÚCLEOS DESTE MATERIAL. NO CONDUTOR SUPERIOR, O MAIOR ESPAÇAMENTO DOS NÚCLEOS ENTRE SI FACILITA O

TRÂNSITO DE ELÉTRONS LIVRES.

A  quantidade  de  elétrons  livres  de  um  condutor  define  a  condutividade  elétrica,  a

facilidade de trânsito dos elétrons no condutor define a  resistividade elétrica.  A resistividade
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mede a dificuldade com que um condutor permite o tráfego de cargas elétricas através de si. A

resistividade  é uma característica de cada material  e  depende, como já  foi dito,  da estrutura

atômica do material. Quanto maior a resistividade, menor a corrente.

O segundo fator que determina o valor da corrente é a diferença de potencial entre os

corpos  eletrizados:  quanto  maior  a  diferença  de  potencial,  maior  a  corrente.  A ddp mede  a

tendência dos corpos em retornar à neutralidade portanto, quanto maior essa tendência, maior

será a força aplicada aos elétrons do condutor e assim, maior a velocidade.

Podemos  controlar  a  corrente  elétrica  que  atravessa  um  condutor,  ou  seja,  podemos

determinar  exatamente  o valor da corrente.  É através  deste  controle  que podemos projetar  e

construir  dispositivos  elétricos  e  eletrônicos  tais  como:  eletrodomésticos,  motores,  televisão,

computadores, chuveiros, iluminação pública, usinas hidrelétricas, etc. 

Vamos analisar, a partir de agora, os efeitos da corrente elétrica através de um condutor

sólido. São vários os efeitos, no entanto iremos analisar dois importantes: a geração de calor e a

geração de magnetismo.

Para controlarmos a corrente elétrica precisamos determinar  o seu grau de resistência

elétrica. A resistência elétrica é uma característica construtiva, ou seja, não depende apenas do

material,  mas  também de fatores  físicos  tais  como área  através  da  qual  a  corrente  passa  e

comprimento do condutor, ou seja, distância percorrida pelos elétrons do eletrodo negativo para

o positivo. Sua unidade é o ohm [Ω] (símbolo “R”).

Na figura 28 mostramos duas situações físicas que alteram a resistência: em (a) temos

três condutores de mesmo material e de mesma área, porém comprimentos diferentes, portanto,

resistências diferentes; em (b) três condutores de mesmo material e mesmo comprimento, porém

áreas diferentes, portanto, resistências diferentes.

Figura 28 - DIFERENÇA DE RESISTÊNCIA. EM (A) TEMOS TRÊS CONDUTORES DE MESMO MATERIAL E

DIÂMETRO, MAS AS RESISTÊNCIAS SÃO DIFERENTES DEVIDO AO COMPRIMENTO. EM (B) TEMOS TRÊS CONDUTORES

DE MESMO MATERIAL E COMPRIMENTO, MAS AS RESISTÊNCIA SÃO DIFERENTES DEVIDO AO DIÂMETRO.

Podemos determinar a resistência de um fio condutor através da equação abaixo 

R = ρ 
l
A
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onde: R = é a resistência, em ohms [Ω];

ρ = resistividade, em ohms x metro [Ω .m];

l = comprimento, em metros [m]; e

A = área do condutor, em metros quadrados [m²].

A tensão elétrica, a corrente elétrica e a resistência elétrica estão relacionadas entre si

através de uma fórmula conhecida como Lei de Ohm.

i = 
E
R

onde: i = corrente elétrica, em ampere [A];

E = tensão elétrica, em volt [V]; e

R = é a resistência, em ohms [Ω]; 

Por exemplo: qual a corrente elétrica que atravessa um condutor sabendo que a tensão

elétrica é de 10V e a resistência do condutor é de 2Ω?

I = 
E
R = 

1OV
2Ω = 5 A

Podemos  então  controlar  a  corrente  mexendo  na  tensão  ou  na  resistência.  Se

aumentarmos a tensão, aumentaremos a corrente e  vice-versa.  Se aumentarmos a resistência,

reduzimos a corrente e  vice-versa. Veja que a corrente é um efeito, ou seja, ela só existe em

função da tensão e da resistência.

Um dos efeitos relacionados à corrente elétrica é a geração de calor. Esse calor gerado

pela corrente elétrica é chamado de  Efeito Joule. É graças a esse efeito que temos chuveiros

elétricos,  ferro  de  passar  roupa,  aquecedores,  secadores  de  cabelo,  citando  apenas

eletrodomésticos. Quando os elétrons atravessam um condutor, eles têm de passar pelos núcleos

dos  átomos  (obstáculos).  Muitas  vezes  os  elétrons  colidem com os  núcleos  e  desta  colisão

energia é dissipada. A dissipação dessa energia é na forma de calor.

Podemos medir a quantidade de calor gerado por segundo em um dispositivo, ou seja, sua

potência, através das fórmulas abaixo. A unidade de potência elétrica é o watt [W] (símbolo “P”).
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P = E x i = i² x R = 
E²
R

Para uma mesma resistência, se aumentarmos a tensão iremos aumentar a corrente, ou

seja, a velocidade dos elétrons. Assim a colisão será mais forte e quantidade de calor também.

Quanto maior a resistência de um material,  mais calor ele poderá gerar para a mesma

corrente pois os elétrons irão colidir mais vezes (mais obstáculos) e, portanto, mais calor será

gerado.

Se não mexermos na tensão (tensão constante como os 110V ou os 220V da nossa casa),

se diminuirmos a resistência iremos aumentar a potência, pois iremos aumentar a velocidade dos

elétrons (menos obstáculos para atrapalhar), no entanto, a força da colisão será maior.

Exemplo 1: Seu chuveiro está ligado na tensão de 220V e conduz uma corrente de 25A.

Qual a potência do seu chuveiro?

P = E x i =220x 25= 5.500W

Exemplo 2: Está frio e você pretende mudar o seu chuveiro da posição verão para inverno. O que

ocorreu internamente no chuveiro?

Resposta:  Na  posição  verão  seu  chuveiro  trabalha  numa  potência  menor  do  que  na

posição  inverno.  Quando  você  mudou  de  verão  para  inverno  você  aumentou  a  potência  do

chuveiro. Nós somente podemos mexer na tensão e na resistência de dispositivos elétricos (a

corrente é só um efeito). Como você não mexeu na tensão (continua 220V) sobrou a resistência.

Então, internamente você diminuiu a resistência para aumentar a potência (menor resistência,

maior corrente, maior velocidade, colisão mais forte, mais calor).

Foi falado anteriormente que a temperatura é a medida da vibração dos átomos. Se um

pedaço de ferro está mais quente que outro, podemos dizer que os átomos do ferro mais quente

vibram com uma intensidade maior do que o outro. Se um átomo vibra, a energia dessa vibração

poderá ser suficiente para arrancar elétrons dos átomos, tornando-os livres.

Os elétrons do cobre, por exemplo, possuem ligação fraca com o átomo, portanto, pouca

energia  é  suficiente  para  tornar  seus  elétrons  livres.  Essa  energia  já  é  obtida  da  própria

temperatura ambiente (em torno de 25°C). Com isso o cobre possui muitos elétrons livres a

temperatura ambiente.

Em  um  material  de  porcelana,  no  entanto,  para  retirar  os  elétrons  dos  átomos  será

necessário muita energia de forma que apenas a energia térmica ambiente não é suficiente para
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isso (apenas pouquíssimos elétrons são arrancados com a temperatura ambiente). Portanto, um

material de porcelana, pouquíssimos elétrons são livres à temperatura ambiente.

Se  utilizarmos  um fio  de  cobre  para  transferir  elétrons  de  um polo  negativo  para  o

positivo,  verificaremos que o valor da corrente será bem alta,  mas se utilizarmos um fio de

porcelana para o mesmo fim, verificaremos que o valor da corrente será muitíssimo baixa, tão

baixa que ela comporta-se como se não conduzisse nenhuma corrente, ou seja, como se fosse um

material isolante (sem nenhum elétron livre).

Apesar  da  definição  de  isolante  dada  anteriormente  se  referir  a  materiais  que  não

possuem nenhum elétron livre, podemos considerar que materiais que possuem pouquíssimos

elétrons livres,  ou que permitem o tráfego de uma corrente muitíssimo baixa,  também como

materiais  isolantes. Entende-se então que um material  isolante é aquele que não conduz uma

corrente elétrica que gere efeitos visíveis e mensuráveis, no nosso caso, não irá gerar calor e nem

magnetismo numa intensidade que possamos perceber.

Um material é dito condutor de eletricidade se ele permitir a condução de corrente sem

praticamente nenhuma resistência.

Além dos materiais isolantes e bons condutores de eletricidade, temos também os maus

condutores  de  eletricidade.  São  materiais  que  permitem  a  condução  de  corrente  elétrica

perceptível, no entanto, baixa.

Os materiais maus condutores são utilizados para construir dispositivos para controlar a

corrente  elétrica  e  gerar  os  efeitos  que  nós  desejamos  e  que  formam  os  eletrodomésticos,

computadores, etc.

Os  materiais  bons  condutores  são  utilizados  para  unir  os  vários  dispositivos  que

encontram-se afastados um do outro, ou seja, conduzir a energia elétrica sem causar nenhum

efeito (na prática eles geram calor, porém, indesejado).  Exemplo de união de dispositivos: a

bateria do carro e o rádio.

Os materiais isolantes são utilizados para isolar dois dispositivos que não podem trocar

elétrons entre si, ou seja, não pode ter corrente de um para o outro. O choque elétrico é corrente

elétrica atravessando nosso corpo, então um material isolante evitará que essa corrente circule

por nós quando mexermos com eletricidade. Exemplo: luva de borracha.

Outro  efeito  gerado  pela  corrente  elétrica  é  a  geração  de  magnetismo.  Antes  vamos

revisar o que é este fenômeno. 
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2.5 Magnetismo 

Por muitos séculos, sabia-se que certas pedras tinham a capacidade de atrair o ferro e a

essas pedras deu-se o nome magnetita, e ao fenômeno de atração o nome de magnetismo. Hoje,

sabe-se  que  esta  pedra  é  um  minério  de  ferro  (Fe3O4).  As  substâncias  que  apresentam  o

fenômeno do magnetismo são chamadas ímãs.

O  magnetismo  pode  ser  natural,  como  os  encontrados  na  magnetita,  ou  podem  ser

produzidos  artificialmente.  Em diversas  aplicações,  onde o magnetismo é  utilizado,  os  imãs

naturais tem pouca utilização, pois sua força magnética é muito fraca, portanto, em aplicações

práticas, os imãs artificiais são utilizados.

Os imãs possuem duas regiões onde a força magnética é maior. Se limalhas de ferro (pó

de ferro) forem atraídos pelo imã, notaremos que as limalhas irão se concentrar nessas duas

regiões. Estes pontos de concentração de força magnética são denominados pólos.

Figura 29 - IMÃ ATRAINDO LIMALHAS DE FERRO.

Quando um imã leve,  no formato  de um bastão,  é  suspenso pelo centro  (figura  30),

notamos  que  os  pólos  do imã (extremidades  do  bastão)  sempre  se  apontavam para  o  Norte

Geográfico e o Sul Geográfico do planeta Terra. E mesmo que este bastão fosse girado, após

algum tempo, ele retornaria a sua posição original.

Figura 30 - IMÃ ORIENTADO EM RELAÇÃO AOS PONTOS CARDEAIS.
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Ao pólo do imã que sempre se voltava para o Norte da Terra foi nomeado Pólo Norte do

imã, e o mesmo para o pólo voltado para o Sul.

Experiências  demonstraram  que  havia  uma  interação  entre  imãs:  entre  dois  imãs

diferentes podia-se verificar uma força de atração ou repulsão. Se os pólos Norte de dois imãs

fossem aproximados, uma força de repulsão surgia entre eles, e essa força aumentava quanto

mais próximos os pólos ficavam entre si. A mesma interação ocorria quando os pólos Sul dos

imãs fossem aproximados. No entanto, quando o pólo Norte de um imã e o pólo Sul do outro

fossem aproximados, uma força de atração surgia, e essa força aumentava quanto mais próximos

os pólos ficavam entre si. Este fenômeno representa a lei fundamental do magnetismo que diz:

Pólos de mesmo nome se repelem e de nomes contrários se atraem.

Figura 31 - LEI FUNDAMENTAL DO MAGNETISMO 

Os pólos magnéticos dos imãs ficam sempre localizados nas extremidades. Se dividirmos

qualquer ímã em duas partes, obtém-se dois novos ímãs e assim por diante. Não existe ímã de

um só pólo, figura 32.

Figura 32 - FRACIONAMENTO DE UM IMÃ MOSTRANDO QUE ELE SEMPRE TERÁ DOIS PÓLOS.

Os tipos de ímã mais comuns estão representados na figura 33

Figura 33 - A) IMÃ EM BARRA; B) IMÃ EM FERRADURA; C) IMÃ EM UMA BÚSSOLA.
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O espaço ao  redor  deste  imã  onde se  fazem sentir  as  ações  magnéticas  deste  imã  é

chamado de campo magnético e sua intensidade definida em cada ponto ao redor do imã. 

O campo magnético pode ser visualizado utilizando as limalhas de ferro (pó de ferro). Se

colocarmos placa de vidro sobre um ímã e jogarmos limalha de ferro sobre a placa, vê-se que os

grãos da limalha se dispõem em curvas determinadas, indo de um pólo ao outro. Estas linhas,

tornadas visíveis pela limalha, chamam-se linhas de força magnética. Para efeito de análise dos

fenômenos que envolvem o magnetismo, admite-se que essas linhas saem do pólo norte e entram

pelo pólo sul.

Figura 34 - LINHAS DE CAMPO MAGNÉTICO, A) FORMADO POR LIMANHAS; B) FORMADO POR LINHAS

IMAGINÁRIAS.

Nem  todos  os  materiais  da  natureza  podem  ser  imantados.  Podemos  classificar  os

materiais como magnéticos e não-magnéticos. Atualmente classificamos as substâncias em três

grupos: paramagnéticas, diamagnéticas e ferromagnéticas.

As substâncias paramagnéticas e diamagnéticas são aquelas que se magnetizam pouco,

mesmo quando  sujeitas  a  um forte  campo magnético.  As  paramagnéticas  (alumínio,  cromo,

platina, ar), quando magnetizadas, são atraidas pelo imã; as diagmagnéticas (cobre, prata, ouro,

mercúrio), quando magnetizadas, são repelidas pelo imã.

O  grupo  mais  importante  de  material  que  encontram  aplicação  em  Eletricidade  e

Eletrônica  é  o  das  substâncias  ferromagnéticas.  Estas  são  relativamente  fáceis  de  serem

imantadas. Estão neste grupo o ferro, o níquel e o cobalto. Os materiais ferromagnéticos também

são classificados como permanentes e temporários. Os permanentes são aqueles materiais que,

quando  imantados  não  perdem  o  magnetismo  adquirido  quando  o  imã  é  afastado  dele;  os

materiais  temporários,  quando  imantados  perdem  o  magnetismo  adquirido  quando  o  imã  é

afastado.
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2.6 Eletromagnetismo 

O  eletromagnetismo  é  o  estudo  da  interação  entre  Eletricidade  e  Magnetismo.  Hans

Christian  Oersted  (1777-1851)  observou  que  uma  bússola  magnética,  ao  ser  colocada  nas

proximidades de um condutor percorrido por uma corrente elétrica,  se desviava,  indicando a

existência de um campo magnético ao redor do condutor, ou seja, a corrente elétrica produz

magnetismo.

Figura 35 - EXPERIÊNCIA DE OERSTED, QUANDO UMA CORRENTE CIRCULA EM UM FIO CONDUTOR, ESTE

ATRAI A AGULHA IMANTADA DE UMA BÚSSOLA.

Se  colocarmos  limalhas  de  ferro  sobre  uma  placa  de  papelão  e  passar  um condutor

elétrico por ele quando houver circulação da corrente elétrica, a limalha de ferro se ordenará em

circuitos concêntricos.

Figura 36 - VISUALIZAÇÃO DAS LINHAS DE CAMPO MAGNÉTICO GERADO POR UM CONDUTOR PERCORRIDO

POR CORRENTE ELÉTRICA.
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A intensidade do campo magnético é maior quando maior  for a corrente elétrica.  No

entanto, essa intensidade é pequena para um condutor retilíneo. O campo magnético ao redor de

um condutor produzido por uma corrente será muito maior se o condutor for enrolado em espiras

formando uma bobina.  Esta  bobina  normalmente  é  denominada  solenóide.  A intensidade  do

campo magnético de um solenóide é proporcional à corrente elétrica, à quantidade de espiras e

ao comprimento do solenóide. Um solenóide produz os mesmos efeitos magnéticos que um ímã

permanente, e apresenta igualmente um pólo norte e um pólo sul.

Figura 37 - SOLENÓIDE

Um solenóide também é chamado de eletroímã. Um eletroimã normalmente é formado

por bobina de fio condutor enrolado em espiras sobre um núcleo. O efeito do núcleo é aumentar

a  intensidade  do campo magnético.  O núcleo  pode ser  de qualquer  material  ferromagnético

temporário. Um material muito utilizado como núcleo em eletroimãs é o ferro doce.

Figura 38 - Eletroimã utilizando um prego como núcleo.
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O eletroimã é um imã controlado pela eletricidade, ou seja, somente existirá magnetismo

enquanto  a  corrente  elétrica  existir.  Podemos  então  controlar  o  magnetismo  controlando  a

corrente elétrica. Um exemplo de aplicação é como interruptor ou chave eletromagnética ou relé.

Na  figura  39  temos  ilustrado  um  relé:  quando  corrente  elétrica  circular  pela  bobina  o

magnetismo gerado irá atrair o induzido que está preso na carcaça pelo ponto de alavanca. A

outra ponta do induzido irá empurrar um dos eletrodos para que ambos entrem em contato entre

si fechando o circuito.

Figura 39 - Relé.

Vimos que corrente elétrica gera magnetismo, no entanto, o contrário também acontece:

magnetismo gera corrente elétrica. Se um condutor de eletricidade estiver sob a influência de um

campo magnético variável no tempo (quando sua intensidade varia ao longo do tempo), esse

campo magnético irá  gerar uma corrente elétrica neste  condutor. A este efeito  chamamos de

indução eletromagnética.
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Uma aplicação do efeito da indução eletromagnética é em um dispositivo chamado de

transformador.  Na figura  22 temos  ilustrado  como um transformador  atua.  Em uma bobina

chamada de primário aplicamos uma tensão alternada que gera uma corrente alternada (corrente

na qual o valor varia periodicamente). Como o valor da corrente varia, a intensidade do campo

magnético gerado ao seu redor varia também. Uma bobina, chamada de secundário, está próximo

do primário e dentro do campo magnético gerado pelo primário. Como a intensidade do campo

está variando, este induz a circulação de corrente na bobina secundária e esta corrente induzida

irá variar da mesma forma que a corrente no primário.

Figura 40 - INDUÇÃO ELETROMAGNÉTICA DA BOBINA PRIMÁRIA NA SECUNDÁRIA.

A principal  finalidade  do  transformador  é  fazer  a  redução de  tensão:  aplicamos  uma

tensão no primário e retiramos uma tensão inferior no secundário. Por exemplo, podemos aplicar

uma tensão de 230V no primário e retirarmos uma tensão de 12V no secundário. Para que isso

aconteça, o número de espiras do primário deve ser maior que a do secundário.

Figura 41 - ESQUEMA DE MONTAGEM DE UM TRANSFORMADOR. AS BOBINAS ESTÃO ENROLADAS EM UM

NÚCLEO COMUM.
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Para sabermos qual a tensão de saída no secundário para um determinado valor de tensão

no primário  devemos  saber  a  razão de espiras.  Por  exemplo:  um transformador  possui  uma

relação de espiras de 2:1 (a quantidade de espiras do primário é duas vezes maior que a do

secundário), portanto a tensão do primário será o dobro da tensão do secundário. Outro exemplo:

a relação de espiras de um transformador é 3:2, ou seja, a tensão no primário é três meios da

tensão do secundário: se a tensão aplicada ao primário for de 150V a tensão no secundário será

de 100V.

Figura 42 - FOTOS DE TRANSFORMADORES: O PRIMEIRO É UM TRANSFORMADOR UTILIZADO EM VIAS

PÚBLICAS E NA SEGUNDA FOTO, TRANSFORMADORES UTILIZADOS EM CIRCUITOS ELETRÔNICOS.

Este tipo de transformador é também chamado de  transformador abaixador de tensão.

No entanto, o transformador pode também fornecer uma tensão no secundário maior que a do

primário, desde que a quantidade de espiras do primário seja menor que a do secundário. Neste

caso teremos um transformador aumentador de tensão. Outro tipo de transformador é aquele na

qual  o  número  de  espiras  do  primário  e  do  secundário  são  iguais.  Neste  caso  temos  um

transformador isolador.

Figura 43 - ESQUEMA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA DA HIDRELÉTRICA ATÉ NOSSA

RESIDÊNCIA. O PRIMEIRO TRANSFORMADOR AUMENTA A TENSÃO E O SEGUNDO TRANSFORMADOR REDUZ A TENSÃO

PARA OS VALORES NORMAIS UTILIZADOS EM NOSSA CASA.
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2.7 Instrumentos de medida elétrica

O ohmímetro é o instrumento destinado à medição da resistência elétrica de um material

ou dispositivo. Ela também é utilizada para determinar se um circuito ou dispositivo elétrico está

em curto circuito (resistência zero) ou aberta (resistência infinita).

Figura 44 - UTILIZAÇÃO DO OHMÍMETRO: NA PRIMEIRA ILUSTRAÇÃO MEDINDO UM DISPOSITIVO; NA SEGUNDA

TESTANDO A CONDIÇÃO DE CURTO-CIRCUITO E NA TERCEIRA, QUANDO NÃO SE MEDE NADA, A INDICAÇÃO DEVERÁ

SER DE RESISTÊNCIA INFINITA.

O voltímetro é o instrumento destinado à medição da tensão entre dois pontos em um

circuito elétrico ou dispositivo. As pontas de medição do instrumento devem ser colocadas nos

pontos onde queremos saber a tensão.

O amperímetro é o dispositivo destinado à medição da corrente elétrica que passa em um

determinado ponto do circuito elétrico. Ele deve ser colocado no caminho da corrente na qual

queremos medir.

Na  prática  não  temos  estes  instrumentos  sozinhos,  eles  são  reunidos  em  um  único

instrumento denominado  multímetro. O multímetro pode reunir outros instrumentos além dos

três vistos. Quanto mais instrumentos, maior o custo do multímetro 
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3 ESTRUTURA E PINTURA

3.1 A pintura na FAB.

Veja como podemos conceituar pintura e qual a sua principal divisão 

Pintura é a arte de recobrir superfícies com materiais corantes. A pintura é realizada pela

aplicação do que chamamos genericamente de tinta que é um produto líquido ou em pó que

quando aplicado sobre um substrato, forma uma película opaca, com características protetoras

decorativas ou técnicas particulares.

3.1.1 Principal divisão da pintura

A pintura pode inicialmente ser dividida em pintura industrial e pintura artística.

A) Pintura artistica.

A pintura refere-se genericamente à técnica de aplicar pigmento a uma superfície, a fim

de colori-la,  atribuindo-lhe matizes,  tons e texturas.  A pintura é uma forma de manifestação

artística  existente  há  muito  tempo  na  História  da  humanidade,  como  revelam  as  pinturas

rupestres,  feitas  por  homens  pré-históricos  em rochas  ou  cavernas.  Existem  vários  tipos  de

pintura,  como os afrescos,  pintura a  óleo,  por meio de pigmentos  diluídos  em um solvente;

pintura mural, feita ou aplicada sobre uma parede; pintura a têmpera, pigmentos dissolvidos em

um adstringente, como a cola.

A  pintura  pode  ser  ligada  à  produção  de  imagens  decorativas  ou  imagens  de

representação,  seja  esta  figurativa  ou  abstrata.  Uma  pintura  figurativa  é  essencialmente  a

representação pictórica  de um tema,  ou seja,  quando o artista  reproduz em seu quadro uma

realidade que lhe é familiar. O tema pode ser uma paisagem, uma natureza morta, uma cena

mitológica ou cotidiana. Já a pintura abstrata não procura retratar objetos ou paisagens, pois está

inserida em uma realidade própria.

B) Pintura industrial.

Os recobrimentos  de  superfície  vêm sendo  utilizados  há  milhares  de  anos,  com  um

aumento gradual de seu consumo. Durante a idade média e até o começo do século a pintura

tinha finalidade quase que exclusivamente decorativa. O conhecimento era artesanal e passado

de pai para filho através das gerações.
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Apenas  a  partir  do  final  do  século  passado iniciou-se  efetivamente  uma indústria  de

pintura, surgida através da necessidade de proteção de máquinas e equipamentos que foram se

desenvolvendo com o início da revolução industrial. A partir daí, sentiu-se a necessidade de não

apenas decorar, mas principalmente proteger as superfícies. 

Os conhecimentos que até então eram empíricos, passaram a ter um tratamento científico,

e foi quando os químicos iniciaram suas atividades na área de pintura. Nasce então à pintura

industrial  aquela realizada em grande escala nas indústrias em geral. Na força aérea este é o

método  predominante  na  realização  de  pintura  de  peças,  equipamentos  de  apoio  ao  solo  e

aeronaves. Ela se divide em decorativa e preservativa.

3.2 Pintura decorativa

Denominamos  pintura  decorativa  na  área  industrial  aquela  que  apresenta  uma

determinada combinação de cores e desenhos que tem finalidade estética ou de transmissão de

informações visuais. Na força aérea é realizada predominantemente por intermédio de moldes.

3.3 Pintura como meio de preservação

A pintura preservativa consiste na aplicação de uma película protetora no substrato que

impede a deterioração pelo ar, umidade, água do mar, água doce, sol, etc.

Este gênero de pintura, apesar de haver critério na escolha das cores é, antes de tudo, uma

pintura  técnica,  não  requerendo  grandes  dotes  artísticos  de  seu  executante.  Essa  pintura,

essencialmente técnica,  é que será abordada com maior intensidade e frequência no curso de

pintura.

Podemos dividir pintura preservativa em duas formas principais de aplicação: à mão, com

o auxílio de pincéis ou rolos, e mecanicamente, com o auxílio de equipamentos de pintura.
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Figura 45

3.4 Metodos de aplicação de tinta

Prezado  cursista,  em seguida  você  aprenderá  sucintamente  os  principais  métodos  de

aplicação  de  tinta.  Posteriormente  no  andamento  de  nosso  curso  você  aprenderá  de  forma

completa as técnicas de aplicação de tinta.

3.4.1 Pintura a pincel

Esta pintura é feita sem auxílio de qualquer equipagem mecânica, sendo por isso também

denominada pintura manual. A pintura a pincel requer menos conhecimentos técnicos.

Para realizarmos uma pintura a pincel devemos seguir a seguinte linha de operações:

➢ observar o estado da superfície e prepará-la como se fizer necessário;

➢ aplicar uma tinta de fundo, de acordo com a tinta a ser usada, principalmente se a

superfície a ser pintada for metálica e estiver sem qualquer outro revestimento;

➢ levando-se em consideração qualidade do material a ser pintado, a tinta empregada e o

acabamento exigido, temos que escolher o tipo de pincel que vamos usar;

➢ espalhar a tinta em camadas bastante finas e o mais uniformemente possível;

➢ entre  as  demãos  de  tinta,  devemos  observar  o  tempo  de  secagem  indicado  pelo

fabricante;

➢ se  houver  secagem  total  da  camada  e  esta  tinta  for  brilhante,  é  conveniente  que

lixemos a superfície, antes de aplicar uma nova camada (demão) para aumentarmos a

aderência entre elas;
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➢ observar atentamente a posição do pincel durante o processo de extensão das tintas

sobre a superfície. Deve-se manter o mesmo com inclinação aproximada de 45º , como

mostra a figura abaixo:

➢ nas puxadas, o pincel não deve sofrer torção sobre si mesmo; 

3.4.2 Pintura arolo

A variação para pintura a rolo não apresenta maior dificuldade; aliás, vários problemas

que se apresentam na pintura a pincel são anulados quando se passa para o rolo.

3.4.3 Pintura à pistola

É o mais empregado universalmente em acabamentos bastante  uniformes.  O processo

consiste em fazer chegar à pistola, por meio apropriado, ar comprimido e tinta. O ar divide a

tinta em gotículas finíssimas, formando uma névoa que é transportada pela corrente de ar até a

superfície a ser pintada. Essas gotículas de tintas, devido a sua inércia,  se depositam sobre a

superfície e se unem formando uma película uniforme e contínua. 

A desvantagem do uso da pistola é que, devido à automatização da tinta criada pelo ar

comprimido, acarretará perda elevada de material.

3.5 Introdução a estrutura de aeronaves.

3.5.1 Dobradeiras

3.5.1.1 Tipos de dobradeiras

Para dobrarmos uma determinada chapa,  teremos que conferir  sua espessura e depois

fazer um pequeno cálculo que nos dará o raio de curvatura para evitar que a respectiva chapa se

quebre quando for dobrada.

Portanto,  antes  de  dobrarmos  qualquer  chapa,  devemos  verificar  a  sua  espessura.

Diretamente ligado a esta espessura está o raio de curvatura.
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➢ Dobradeira de bancada

Recebe tal nome porque é normalmente fixada a uma bancada e se destina a trabalhos

considerados leves, em chapas finas (de menores espessura) calibre 22 (0,025), podendo-se fazer

rapidamente flanges, bainhas e rebaixos.

Figura 46 - DOBRADOR DE BANCADA 

➢ Flange

É uma dobre feita ao longo da chapa. 

Figura 47

➢ Bainha

Se dobrarmos totalmente (180º) uma chapa faremos uma bainha.

Figura 48

DIVISÃO DE ENSINO                                       SEPED



EEAR                                                                          
46

➢ Rebaixo

Quando  dobrarmos  uma  chapa  formando  um  degrau,  estaremos  confeccionado  um

rebaixo.

Figura 49

➢ Dobradeira comum

A dobradeira é mais resistente que a de bancada e se destina a trabalhos mais pesados.

Em geral  essas  máquinas  são calculadas  para dobrar flanges  de 01” ou mais,  em aço doce,

calibre 16 (0,051), podendo, no entanto, dobrar flanges menores, mas em espessuras mais finas.

Características: a dobradeira comum possui um pedestal o qual é fixado ao solo (piso).

Possui  pesos  de  balanceamento  que,  uma vez  regulados,  facilitam o  acionamento  da

máquina.

Neste tipo de máquina, podemos encontrar barras de tensão que servem para reforçar e

impedir a deformação dos suportes dos mordentes e da lâmina dobradeira.

A  dobradeira  comum  não  possui  calibrador  para  alturas  de  flanges  mas  possui

reguladores que ajustam a máquina segundo os raios e espessuras a dobrar.

São providas de um calibrador de ângulo. Isso é muito útil, principalmente para produção

em série.

Possuem orifícios para fixar moldes. O molde é um aparato em forma de “L” (cantoneira)

preso à lâmina dobradeira (em toda a sua extensão) que ajuda no apoio da chapa, no ato das

dobragens.

Verifique na figura seguinte as características de uso da dobradeira comum.
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Figura 50

➢ Dobradeira de caixa

Este tipo de dobradeira é especialmente projetado para dobrar flanges que se cruzam nas

linhas de dobra.

Exemplos: bandejas, recipientes quadrados ou retangulares.

O funcionamento  e  características  são  idênticos  aos  da  dobradeira  comum,  diferindo

apenas  no  mordente  superior,  o  qual  é  feito  em  secções  que  se  podem  tirar  e  colocar,

combinando-as de acordo com as dimensões do trabalho.

Figura 51

3.6 Guilhotinas

3.6.1 Tipos de guilhotina

Existem tipos de guilhotinas que devem ser selecionadas pelo técnico operador, de acordo

com a finalidade do serviço. Dos tipos mais usados, podemos citar:

➢ guilhotina comum;

➢ guilhotina elétrica;

Estas  máquinas  são  de  imensa  utilidade,  pois  substituem,  com enorme vantagem,  os

outros métodos de cortar chapas. Com elas podemos fazer cortes rápidos e precisos com grande

facilidade, evitando a imprecisão e o elevado custo das operações de corte em serra, maçaricos,

picotadeiras, etc.

Todas as guilhotinas funcionam sobre o mesmo princípio. Em geral, existe uma lâmina de

aço fixada e uma parte básica da máquina, conhecida como “mesa”. Esta parte é fixa (não tem

movimento). Outra lâmina é fixada a um cabeçote que está montado na máquina, de modo que

possa movimentar-se para baixo e para cima.
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A lâmina do cabeçote possui uma ligeira inclinação e, quando o cabeçote é movimentado

para baixo, passa tangenciando a lâmina da mesa, fazendo uma ação de corte por cisalhamento,

semelhante ao de uma tesoura manual.

O cabeçote possui uma peça em forma de dedos (dedos fixadores, prensor ou prendedor

de chapa), a qual, agindo sobre a ação de molas espirais, prende o material no momento em que

o cabeçote é acionado, evitando que o material escape ou fuja da linha de corte.

A maioria dessas máquinas são equipadas com calibradores (réguas/batentes) dianteiro e

traseiro ajustáveis para qualquer largura de corte. Os calibradores são usados extensamente para

trabalhos em série.

Na guilhotina  comum,  a  força  para  o  golpe  de  corte  é  aplicada  calcando-se  o pedal

existente.

Na  guilhotina  elétrica,  a  força  será  do  motor.  Neste  caso,  após  acionar  o  motor  da

máquina, o operador apenas pressiona levemente o pedal, acionando assim a lâmina superior.

A capacidade de corte das guilhotinas varia de máquina para máquina, por este motivo tal

capacidade estará especificada na própria máquina.

As guilhotinas, tanto a comum quanto a elétrica podem possuir um batente lateral, que

fica  a  90º  em relação  ao  corte  produzido  pela  lâmina  (donde  vem o  nome “Guilhotina  de

Esquadrar”). Usando-se o batente de esquadrar, podem-se fazer cortes a 90º e esquadrar uma

chapa. 

Figura 52 - GUILHOTINA COMUM 
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Figura 53

Observações importantes

Procure sempre dar atenção especial quanto aos principais cuidados com as guilhotinas.

Antes  de  executar  o  corte  na  guilhotina  elétrica  espere  o  motor  adquirir  velocidade

normal de trabalho, e depois do motor desligado não realize nenhum corte.

Para fins de regulagem, limpeza ou remoção da lâmina, o pedal deve ser bloqueado de

modo a impedir o acionamento da máquina.

As lâminas que tenham perdido o corte (cegas ou dentadas) devem ser enviadas à fábrica

especializada para serem retificadas ou esmerilhadas.

Nunca corte arames, vergalhões e chapas com escamas de solda ou partículas de areia (na

linha de corte), pois causam ruptura e desgaste das lâminas.

Preste atenção antes de acionar a máquina, pois seus dedos poderão ser cortados junto

com o projeto.

Certifique-se de que não há ferramentas sobre a mesa da guilhotina.

Deve-se evitar que dois ou mais operadores usem simultaneamente a guilhotina, pois esta

prática é muito perigosa.

Não corte materiais com espessura superior à capacidade de corte da guilhotina.

3.7 Furadeiras, brocas, martelo pneumático,

3.7.1 Equipamento de rebitagem, punções e vasadores

3.7.1.1 Furadeira de coluna

As furadeiras servem para fazer furos circulares em metais ou outros materiais, usando-se

como ferramenta de corte, uma broca. Serão constantemente usadas, pois a maioria das peças

confeccionadas ou reparadas faremos furos para colocação de eixos, parafusos, pinos, rebites,

etc.

DIVISÃO DE ENSINO                                       SEPED



EEAR                                                                          
50

Portanto devemos ter uma boa compreensão de como usá-las.

As máquinas de furar de coluna são de construção robusta e trabalham com brocas até

duas polegadas (2”) ou mesmo de maiores diâmetros. Nelas, as brocas podem avançar manual ou

automaticamente.

A mesa da furadeira de coluna, onde o material é fixado ou apoiado, pode girar em torno

do seu eixo, quando um grampo ou trava for afrouxado.

Pode também ser elevada ou baixada por meio de uma manivela. São dispositivos que

facilitam o serviço.

A árvore da máquina pode receber velocidade diferente por intermédio de um cone de

polias.

A extremidade inferior da árvore possui um furo cônico para receber a haste a broca ou

mandril. 

Figura 54

3.7.1.2 Furadeiras pneumáticas

Veja nas ilustrações os tipos de máquinas de furar pneumáticas mais usadas nos trabalhos

relacionados com a especialidade.

Figura 55
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3.7.2 Broca

É  uma  ferramenta  que  adapta  a  maquina  de  furar  e  produz  um  furo  cilíndrico  em

conseqüência de dois movimentos (rotação e avanço). E é composta das seguintes partes: haste,

corpo e ponta.

As brocas mais utilizadas em aviação são dos diâmetros especificados abaixo:

3/32, 1/8, 5/32, 3/16 e ¼.

Precauções:

➢ a  broca  deverá  ser  mantida  sempre  em ângulo  reto  com o  material,  em todas  as

operações de furar;

➢ a broca não deve atravessar o material mais do que 1/4”, pois isto poderia causar danos

a um membro interno;

➢ use óculos de proteção ao furar, especialmente quando furar de baixo para cima.

3.7.3 Rebite

É um cilindro de metal com cabeça utilizado como prendedor fixo para duas ou mais

chapas ou peças, sendo a outra cabeça formada na outra extremidade (cabeça de oficina) com o

auxílio da barra de recalcar.

Os rebites  mais  utilizados  em aviação  são  os  rebites  MS-20 470(cabeça  universal)  e

MS20 426 (cabeça embutida). 

Figura 56

3.7.4 Martelo pneumático e equipamento de rebitagem

Os rebitadores pneumáticos são ferramentas amplamente usadas na indústria aeronáutica

e tem crescido em popularidade entre os construtores de vagões ferroviários, ônibus e pequenas

embarcações.
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Os rebitadores  empregados em serviços  com rebites  de alumínio  ou aço doce devem

operar  com uma freqüência  de  impacto  relativamente  baixa,  mas mantendo alta  energia  por

pancada.

Os martelos pneumáticos são, também, denominados de pistolas pneumáticas ou ainda,

popularmente de marteletes.

São  feitos  em vários  tamanhos  e  formatos,  sendo  que  o  punho  (cabo)  deve  adaptar

perfeitamente à mão do operador.

A  freqüência  de  impacto  ou  velocidade  de  D.P.M.  (disparo  por  minuto)  pode  ser

facilmente regulada girando o parafuso regulador localizado na parte inferior do punho.

Os marteletes devem ser acionados com pressão de 90 libras ou mais (os compressores

possuem indicadores de pressão).

Antes de usar o martelete devemos lubrificá-lo com óleo lubrificante fino para mantê-lo

funcionando corretamente.

Figura 57

3.7.5 Equipamentos de rebitagem

São várias as ferramentas e outros acessórios particularmente úteis e empregados com

freqüência no curso normal de uma rebitagem, mas, no momento trataremos, além do martelete,

dos protetores de cabeças e barras de recalcar.

3.7.5.1 Protetores de cabeças

São construídos com aços especiais, tratados termicamente para resistir às pancadas do

êmbolo do rebitador. São fabricados em diversos tamanhos,  formatos e formatos de cabeças,

adaptáveis aos diversos tipos de rebites e são padronizados para os rebitadores.

Os  rebites  de  corpo  sólido  (maciço)  são  confeccionados  e  vários  tipos  de  cabeças:

redonda,  chata,  escariada,  etc.  Assim,  existe  um tipo  de  protetor  o  qual  adapta-se  naquelas

cabeças segundo as suas formas.

Para impedir a deformação da cabeça do rebite deve-se usar um protetor adequado. A

profundidade deste protetor deve ser tal, que não toque na chapa que está sendo rebitada.
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Os protetores de cabeças manuais são semelhantes aos de rebitagem pneumáticas, apenas

são de formato diferentes. Os protetores de cabeças são denominados também de cabeceadores

ou estampadores.

Figura 58 - PROTETORES DE CABEÇAS (ESTAMPADORES) 

3.7.6 Barra de recalcar

As barras de recalcar são blocos de ferro ou aço destinados a formar (trabalhar) o corpo

ou haste do rebite cujo resultado denomina-se cabeça de oficina.

Os formatos que as barras tomam são, geralmente, determinados pelo diâmetro do rebite,

contorno e tamanho da estrutura, natureza do trabalho, etc.

Algumas  vezes,  para  serviços  especiais  o  especialista  experimentado  deve  projetar  e

fabricar a barra que deseja usar, conforme o trabalho.

As superfícies  das barras devem ser conservadas  sempre limpas,  lisas e bem polidas.

Qualquer  marca,  na  sua  superfície,  poderá  ser  transferida  para  a  cabeça  formada  no  rebite

(cabeça de oficina).

Figura 59 - BARRAS DE RECALCAR (ENCONTRADORES) 
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Nota: Por segurança, somente acione a pistola se o estampador (cabeceador) estiver preso pela

mola de retenção.

Figura 60

Veja nas ilustrações abaixo o emprego do martelo pneumático e barra de recalcar, como

também as seqüências de procedimentos para rebitagem.

Figura 61
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3.7.7 Escala

É o instrumento de medição mais usado na especialidade. Graduada em medidas métricas

e inglesas. São encontradas no comprimento de 06” a 12” com divisões de 1/64”, 1/32”, 1/16” e

1/8”.

Figura 62
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4 EQUIPAMENTO DE VOO

4.1 Introdução

Este Texto tem como objetivo principal conhecer os principais procedimentos referentes

aos  equipamentos  de  segurança,  salvamento  e  sobrevivência  (SSS)  da  especialidade  de

equipamento  de  voo  bem  como  os  procedimentos  de  guarda  e  segurança  dos  referidos

equipamentos. 

4.2 Seção de equipamento de voo

Compreende-se como seção de equipamentos de voo uma instalação que disponha de

todos  os  materiais  necessários  ao  completo  desempenho  das  atividades  relacionadas  à

armazenagem, inspeção, manutenção, dobragem e controle dos equipamentos SSS. 

Por se tratar de uma especialidade com inúmeras ramificações, no que diz respeito ao tipo

e a execução de serviço, a área de trabalho deve ser ampla para que haja espaço disponível para a

armazenagem de equipamentos e locomoção de pessoas.

A seção de equipamentos de voo deve ser conservada sempre limpa, a fim de evitar que a

poeira, o lixo e outros elementos possam danificar os diversos tipos de equipamentos existentes

na seção. O trabalho deve transcorrer num clima muito tranqüilo e calmo, que proporcionará ao

especialista maior concentração e rendimento no serviço, aumentando assim o nível de eficiência

e a margem de segurança.

Figura 63
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4.2.1 Partes componentes

Para que o trabalho do especialista em equipamento de voo transcorra com segurança e

atenda as  necessidades  operacionais,  uma seção BEV deve ser dividida  nas  seguintes  partes

principais:

➢ Escritório – Local onde se realiza todo serviço administrativo da seção;

➢ Sala de dobragem de paraquedas – Local destinado às dobragens dos diversos tipos de

paraquedas;

➢ Torre de secagem – Local destinado a pendurar os paraquedas para aerar durante as

dobragens;

➢ Estufa – Local destinado a guardar os equipamentos de SSS;

➢ Sala  de  manutenção  têxtil  –  Local  destinado  a  manutenção  de  reparos  dos

equipamentos de SSS; e

➢ Sala de infláveis – Local destinado a manutenção dos equipamentos de SSS infláveis. 

4.2.2 Considerações gerais

Os equipamentos  de SSS em geral estão sujeitos  a deteriorar  através da luz solar  ou

alguma forma de luz artificial. Por isso evite a exposição dos mesmos a luz do sol e por tempo

prolongado as luzes artificiais.

Uma  seção  de  equipamento  de  voo  deve  ser  toda  climatizada,  porém  não  deve  ser

excessivamente úmida. A condição ideal de temperatura para a conservação dos equipamentos é

de 24º C e a umidade relativa do ar de 60%. 

4.3 Equipamentos SSS

4.3.1 Definições

São  considerados  equipamentos  de  SSS  (Segurança,  Salvamento  e  Sobrevivência)

aqueles utilizados por tripulantes, passageiros e componentes das equipes de salto, de pista e de

busca e salvamento da Força Aérea Brasileira, quando no desempenho das atividades específicas.
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4.3.2 Equipamentos de segurança

A família  de equipamentos  de segurança reúne,  principalmente,  os  itens  destinados à

proteção da integridade física e orgânica dos aeronavegantes e componentes das equipes de salto

e de busca e salvamento, por ocasião de acidentes, ou quando submetidos às variações de meio-

físico-ambiente. 

Exemplo: Capacete de voo, Máscara de oxigênio, Vestimenta Anti-G, etc.

Figura 64 - CAPACETE DE VOO MÁSCARA DE OXIGÊNIO VESTIMENTA ANTI-G

4.3.3 Equipamentos de salvamento

A família de equipamentos de salvamento é composta dos itens utilizados pelas equipes

de busca e salvamento da FAB, com a finalidade de possibilitar o lançamento aéreo de carga,

facilitar o acesso de seus componentes a locais restritos, maior mobilidade nos deslocamentos de

superfície e assegurar a retirada de sobreviventes e despojos dos locais de acidentes.

Exemplo:  Paraquedas  de  carga,  pacotes  de  lançamento,  moto-serra,  paraquedas,  botes  salva-

vidas, equipamento de rapel, colete içador, puçá de resgate etc.
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Figura 65

4.3.4 Equipamentos de sobrevivência

Enquadram-se como equipamentos  de sobrevivência,  os conjuntos e demais  itens  que

propiciem aos sobreviventes recursos para prestação de primeiros socorros, meios para obtenção

dos  recursos  naturais  necessários  à  subsistência  do  indivíduo  ou  grupo,  proteção  contra  os

agentes naturais do meio ambiente, meios que facilitem sua localização pelas equipes de busca.

Ex:  Kit  de  primeiros  socorros,  repelentes,  óculos  de  proteção,  protetores  solar,  saco

coletor de água, purificador dágua, espelho sinalizador, caneta pirotécnica, fumígeno, etc...

Figura 66 – FUMÍGENO ESPELHO SINALIZADOR CANETA PIROTÉCNICA

4.3.5 Aplicação 

4.3.5.1 Equipamentos de pista

Os equipamentos de pista são utilizados pelas equipes de pista para receber as aeronaves

nos aeródromos. A Seção de Equipamento de Voo deve fornecer os referidos equipamentos à

equipe de pista sob cautela.
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Figura 67 - OCULOS DE PROTEÇÃO RAQUETE SINALIZADORA COLETE REFLETIVO ABAFADOR DE SOM LANTERNA DE

SINALIZAÇÃO 

4.3.5.2 Equipamentos de mergulho

Os equipamentos  de  mergulho  foram adquiridos  pelo  PAMALS com a  finalidade  de

atender a lotação das equipes de resgate da Força Aérea Brasileira.

Figura 68 – MASCARA NADADEIRAS CILINDRO SNORKEL BOTA FACA REGULADORES COMPRESSOR DE MEGULHO

ROUPA NEOPRENE

4.3.5.3 Equipamentos de resgate

Equipamentos utilizados pelas equipes de resgate por ocasião de acidentes ou catástrofes.
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Figura 69 – BARCO SAR GERADOR BARCO DE ALUMINIO MOTO-SERRA PUÇÁ DE RESGATE REDE DE CARGA MOTO DE

POPA

4.3.5.4 Equipamentos de rapel

Equipamento  utilizado  pela  equipe  de  resgate  para  possibilitar  maior  mobilidade  nos

deslocamentos de superfície.

Figura 70 – CAPACETE DE RAPEL MOSQUETÃO SEM TRAVA  FREIO OITO CADEIRA DE RAPEL

4.3.5.5 Equipamentos de salto

Equipamentos utilizados pelas equipes de resgate  e de paraquedismo da Comissão de

Desportos da Aeronáutica (CDA) para a prática de salto militar e desportivo.
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Figura 71 – ALTIMETRO DEPEITO CYPRES CAPACETE DE SALTO OCULOS DE SALTO ANEMÓMETRO DIGITAL

ANEMÓMETRO ALTIMETRO DE PULSO PARA QUEDA DE SALTO LIVRE 

4.3.5.6 Equipamentos individuais do piloto

Equipamentos utilizados pelos pilotos para confecção de plano de voo e auxílio dentro da

aeronave.

Figura 72 – REGUA COMPUTADORA E DE PLOTAR PRANCHETA DE VOO LANTERNA DE VOO 

4.3.5.7 Equipamentos utilizados em esquadrões de transporte

Os esquadrões de transporte têm como missão principal o lançamento aéreo de carga e

transporte de carga. O PAMALS adquiriu vários tipos de equipamentos destinados a apoiar os

referidos esquadrões.

Figura 73

4.3.5.8 Equipamentos infláveis

Na Força Aérea Brasileira existem vários tipos de equipamentos infláveis cada um com

sua finalidade. Vale lembrar que existem vários tamanhos de equipamentos, como por exemplo,

os botes salva-vidas que constam no projeto SSS na quantidade aproximada de 21(vinte e um)

tipos diferentes devido ao número de passageiros. 

DIVISÃO DE ENSINO                                       SEPED



EEAR                                                                          
64

Figura 74

4.3.5.9 Equipamentos diversos

Caro  aluno,  ainda  existem  muitos  outros  equipamentos  SSS  os  quais  você  terá

oportunidade de conhecer e manusear durante a sua carreira. Você já viu anteriormente que nossa

especialidade  tem  várias  ramificações  e  devido  a  isto,  vários  tipos  de  equipamentos  com

inúmeras funções. Seria inviável vermos neste módulo todos os equipamentos do projeto SSS

devido à grande quantidade existente, mas foram expostos aqui os principais os quais servirão de

base para os demais.

4.4 Projeto SSS

4.4.1 Histórico

No mês de abril de 1983 o Parque de Material Aeronáutico de Lagoa Santa (PAMALS),

através da então Diretoria de Material da Aeronáutica (DIRMA), seguindo diretrizes emanadas

do Estado Maior da Aeronáutica (EMAER), torna-se a unidade central do Projeto designado SSS

(Segurança, Salvamento e Sobrevivência).

Uma  constante  pesquisa,  bem  como  um  planejamento,  desenvolvimento,  aquisição,

distribuição e um controle efetivo destes tipos de equipamentos foram elaborados.

Com o processo concluído, o PAMALS passou atender a vários operadores espalhado por

todo território brasileiro, em várias organizações militares (OM) da Força Aérea Brasileira. 

O PAMALS como central  do  projeto  tem como missão  requisitar,  controlar,  realizar

inspeção,  manutenção  e  fabricação  de  vários  equipamentos,  além  de  oferecer  estágio  de

atualização, contribuindo para o aprimoramento e formação profissional de militares. Atualmente

o PAMALS é responsável pelo controle e distribuição dos equipamentos SSS:

➢ Utilizados em todas as aeronaves da Força Aérea Brasileira.

DIVISÃO DE ENSINO                                       SEPED



EEAR                                                                          
65

➢ Os equipamentos utilizados pelas equipes de resgate;

➢ Os equipamentos utilizados nos cursos de formação;

➢ Os equipamentos utilizados pelas equipes de salto esportivo; 

Figura 75

O  PAMALS  é  o  Parque  Central  dos  equipamentos  de  SSS,  sendo  responsável  pela

aquisição, distribuição e controle dos itens distribuídos nos diversos operadores apoiados pelo

Projeto SSS.

O PAMALS apóia a totalidade das horas de voo da Força Aérea Brasileira, uma vez que

todos seus usuários dependem dos equipamentos de SSS para o desempenho de suas missões.

Podemos assim afirmar que 100% do esforço aéreo empregado na FAB encontra apoio do

PAMALS através do Projeto SSS. 

4.5 Generalidades

Os Equipamentos de SSS serão objetos de acompanhamento especial nos níveis Parque

Central  (PAMALS)  e  operadores,  posto  que  a  durabilidade  desses  materiais  dependa,

basicamente, da utilização, manutenção e estocagem adequadas.

4.5.1 Cuidados especiais

Caro aluno, a segurança e até mesmo a sobrevivência dos tripulantes dependem da boa

qualidade dos equipamentos de SSS. Para que isso aconteça o especialista deve cumprir todos os

procedimentos  previstos  nas  publicações  técnicas  dos  referidos  equipamentos  observando

também as  regras de higiene  e  segurança  no trabalho.  Alguns cuidados especiais  devem ser

tomados para a preservação dos equipamentos, tais como:

➢ Transporte
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Os diversos tipos de equipamentos de SSS são armazenados dobrados e possuem punhos

de acionamento, os quais não devem ser tocados a fim de se evitar acionamentos inadvertidos.

O transporte deve ser executado com cuidado evitando jogá-los e arrastá-los.

➢ Armazenagem

Os equipamentos devem ficar livres de poeiras e outros contaminantes como óleo, ácido e

materiais de limpeza e não devem ser expostos a luz solar.

➢ Segurança

A seção de equipamento de voo deve ser uma área restrita para que os equipamentos

fiquem acessíveis somente ao pessoal expressamente autorizado.

4.5.2 Movimentação de material

As alterações nas quantidades de material SSS existentes no setor BEV são conseqüência

das movimentações dos materiais e são classificadas como:

Figura 76

Por ocasião da movimentação, o operador deverá etiquetar o material conforme a situação

do mesmo,  ou  seja,  material  avariado  ou perfeito  (ver  figuras  abaixo).  Existe  também uma

terceira etiqueta na cor vermelha utilizada para material condenado.

Observação: Somente o PAMALS tem autorização para condenar equipamentos SSS.
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Figura 77

4.5.3 Extravio de material

No caso de ocorrer  extravio  ou furto de  material  de SSS,  a  unidade  detentora  desse

material  deverá providenciar  a abertura de sindicância,  conforme a legislação em vigor, para

apurar as causas. 

O termo de exame de causa deverá ser remetido ao PAMALS, que, só então, efetuará a

reposição do equipamento. O material da categoria permanente, enquadrado neste caso, deverá

ser descarregado conforme legislação em vigor.

4.5.4 Publicações Técnicas

Quando você adquire um computador, uma televisão ou um relógio, estes equipamentos

vêm acompanhados de manual de instrução para que você possa operá-los corretamente. Com os

equipamentos de SSS não é diferente, os mesmos possuem manuais que no Sistema de Material

Aeronáutico (SISMA) são conhecidos como publicações técnicas, as quais são de uso obrigatório

no âmbito da Força Aérea Brasileira, pois as mesmas dizem o que fazer, quando fazer e como

fazer as várias manutenções que os equipamentos sofrem durante a sua vida útil. Cabe a você

auxiliar o especialista BEV a executar o fiel cumprimento destas publicações.

É importante que você saiba que esse fabuloso acervo está a sua disposição no Serviço

Integrado de Logística de Materiais e de Serviços (SILOMS).
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Você pode acessá-lo, em parte, nas várias unidades da FAB, nas bibliotecas técnicas e

arquivos existentes na sua própria organização. 

Figura 78

4.6 Resumo

Prezado  companheiro,  vimos  que  uma seção  de  equipamento  de  voo  não  é  nenhum

“bicho de sete cabeças”. Agora você já conhece as partes componentes e para que serve cada

uma delas. 

Prezado companheiro, vimos nesta etapa de nossos estudos a definição de equipamentos

de SSS e suas classes que são: Segurança, Salvamento e Sobrevivência. Em nossa especialidade

existem diversos equipamentos e conhecemos os principais e suas finalidades.

Prezado  companheiro,  neste  texto  vimos  o  que  significa  o  Projeto  SSS  para  nossa

especialidade.  O referido projeto foi  criado no mês de abril  de 1983 no Parque de Material

Aeronáutico de Lagoa Santa, através da então Diretoria de Material da Aeronáutica.

O PAMALS como central  do  projeto  tem como missão  requisitar,  controlar,  realizar

inspeção, manutenção e fabricação de vários equipamentos e é responsável por suprir os diversos

operadores espalhados pelas diversas unidades aéreas da Força Aérea Brasileira.

Os equipamentos de SSS devem ser objetos de acompanhamento especial observando-se

alguns cuidados especiais tais como transporte, armazenagem e segurança.

Vimos  também  o  quanto  é  importante  conhecermos  procedimentos  referentes  à

movimentação de material, extravio de material e utilização das publicações técnicas.
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4.7 Exercícios

1 – A condição ideal de temperatura para a conservação dos equipamentos de SSS é de e a

umidade relativa do ar de 

a) 21º C - 40%

b) 22º C - 40%

c) 23º C - 60%

d) 24º C - 60%

2 - É parte componente de uma seção de equipamento de voo? 

a) Sala de pirotécnicos.

b) Comando de controle operacional.

c) Sala de manutenção têxtil.

d) Sala de controle de detritos.

3 - São considerados equipamentos de segurança, EXCETO: 

a) Colete salva-vidas

b) Capacete de voo 

c) Máscara de oxigênio

d) Vestimenta Anti-G

4 - O equipamento de _______________ tem por finalidade propiciar aos sobreviventes meios

que facilitem sua localização pelas equipes de busca. 

a) Segurança

b) Salvamento

c) Subsistência

d) Sobrevivência

5 - O ________________ foi designado como central dos equipamentos SSS. 

a) EMAER

b) PAMALS

c) COMGAP

d) COMGEP

DIVISÃO DE ENSINO                                       SEPED



EEAR                                                                          
70

6 - Atualmente o _____________ é responsável pelo controle e distribuição dos equipamentos de

SSS utilizados em todas as aeronaves da Força Aérea Brasileira.

a) CELOG

b) PAMALS

c) COMGEP

d) OPERADOR 

7 - Qual a cor da etiqueta utilizada em um material perfeito? 

a) Amarela

b) Azul

c) Verde

d) Vermelha

8 - No caso de ocorrer extravio ou furto de material SSS, que unidade deverá providenciar a

abertura de sindicância, conforme a legislação em vigor, para apurar as causas? 

a) Remota

b) Regional

c) Executiva

d) Detentora

9 - É parte componente de uma seção de equipamento de voo, EXCETO 

a) estufa

b) escritório

c) depósito de material

d) sala de manutenção têxtil

10 - Qual documento é utilizado para se operar os equipamentos SSS? 

a) Publicação técnica.

b) Publicação central.

c) Pedido de operação.

d) Pedido de SSS.
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ANEXO A - GABARITO

1 D

2 C

3 A

4 D

5 B

6 B

7 C

8 D

9 C

10 A
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