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RESUMO 
 
 

Devido ao aumento da necessidade de otimização do emprego dos recursos financeiros, dos 
sistemas de manutenção, e também da consequente necessidade de aumento da segurança, 
na aviação civil e militar, o presente estudo descreve com detalhes, como a análise de 
amostras de óleo da CTP (caixa de Transmissão Principal), de aeronaves, por intermédio da 
espectrometria, pode detalhar o quantitativo de partículas metálicas, contidas em seu conteúdo, 
provenientes dos componentes internos, e informar a que taxa essas peças se desgastam, 
auxiliando assim na manutenção preditiva dessas aeronaves. A espectrometria é hoje uma 
técnica largamente difundida e empregada para a determinação de elementos-traço nas mais 
diversas amostras. A técnica utiliza basicamente o princípio de que átomos livres (estado 
gasoso) gerados em um atomizador são capazes de absorver radiação de frequência 
específica que é emitida por uma fonte espectral e com isso é possível identificar os mais 
diversos tipos de metais constantes nas amostras. Dentro da CTP, existem diversos tipos de 
componentes, esses componentes, toda vez que estão em funcionamento, entram em contato 
direto umas com as outras (engrenagens e outras peças móveis). Diante disso, devido a fricção 
entre as peças, partículas dos mesmos ficam retidos no óleo, que lubrifica todo o sistema por 
intermédio do sistema de salpico, uma bomba puxa o óleo de um reservatório e jogo no topo da 
CTP, salpicando de óleo todo o sistema, de modo a não formar mossas entre a peças. Após 
uma sequência de processos elaborados para a coleta e averiguação do óleo coletado, 
chegou-se a conclusão que a aeronave examinada não estava sofrendo desgaste excessivo 
em seus componentes internos, todavia apresentou uma taxa de Fe (ferro) próxima ao limite 
previsto, o que demandou uma maior atenção no motivo de tal índice. Todavia o processo de 
análise foi considerado muito útil e de fácil manuseio, o que pode gerar uma economia 
significativa na manutenção da aeronave, bem como de outras partes da aeronave. A 
espectroscopia de absorção atômica é uma excelente técnica quantitativa. Ela nos permitiu 
detectar a presença de metais e alguns não-metais, bem como quantificá-los, em diversos tipos 
de amostras, e em baixas concentrações. Sendo uma técnica é extremamente utilizada, 
justamente por sua precisão. A técnica demanda muita atenção e rigor nos procedimentos. É 
relativamente dispendioso, seus equipamentos e instrumentos, todavia possuem um baixo 
custo de uso diário, sendo compensado ainda mais pela economia gerada na manutenção a 
médio e longo prazo. O Espectrômetro permite uma quantidade de 85 queimas diárias, sendo 
previsto um intervalo de confiança de 76,5% na queimas de 5 amostras, oque é uma taxa alta 
na exatidão do elementos-traço. Ressaltando também a necessidade de um treinamento do 
operador do equipamento, para que saiba operar com eficiência, bem como interpretar seus 
resultados. 


