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Introdução 
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Introdução 

Lisboa 

Rio de Janeiro 

Porto Alegre 

Airbus 

Boeing 

Embraer 

4200 trabalhadores 
300 inspecções 
anualmente em 

Lisboa 

TAP M&E 
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Introdução 

Capacidade do Centro de Manutenção em Lisboa 
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Introdução 
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Frota TAP 

A319 

19 unidades 

132 
passageiros 

5700 km de 
autonomia 

33.84 
metros 

A320 

17 unidades 

162 
passageiros 

5500 km de 
autonomia 

37.57 
metros 

A321 

3 unidades 

201 
passageiros 

4600 km de 
autonomia 

44.51 
metros 

A330 

12 unidades 

263 
passageiros 

12000 km 
de 

autonomia 

58.37 
metros 

A340 

4 unidades 

274 
passageiros 

13300 km 
de 

autonomia 

63.69 
metros 
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Evolução Histórica na Aeronáutica 

Junkers F.13  - primeiro avião do mundo de transporte civil produzido totalmente 

em metal, desenvolvido na Alemanha no final da Primeira Guerra Mundial 

(primeiro vôo - Junho de 1919). Era um monoplano de asa-cantilever avançado, 

com capacidade para quatro passageiros. Foram vendidos mais de 300 

unidades, esteve em produção cerca de 30 anos e em serviço comercial quase 

20. 
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Evolução Histórica na Aeronáutica 

Estrutura interna em liga de alumínio (duralumínio) totalmente coberta com os 

característicos painéis da Junkers, ondulados e pretensionados também manufacturados de 

duralumínio. Internamente, a asa foi manufacturada a partir de nove longarinas de secção 

circular em duralumínio com contraventamento transversal. 

Junkers F.13  

Cobre (4.5-1.5 
%) 

Magnésio 
(0.45-1.5 %) 

Manganês 
(0.6-0.8 %) 

Silício (0.5-0.8 
%) 

Composição 

Série 2000 

Elevada 
resistência 
mecânica 

Baixa 
resistência à 
oxidação 

Baixa 
soldabilidade 

Baixa 
apetência 
para 
anodização  

Propriedades 
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Evolução Histórica na Aeronáutica 

Douglas DC3 - Dakota 
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Evolução Histórica na Aeronáutica 

Fuselagem:  

Inteiramente construída em metal com construcção semi-

monocoque (frames, stringers e skin). 

A estrutura interna é manufacturada em liga de alumínio de 

diferentes formatos (chapa, extrusões e membros 

estruturais laminados) construída através de elementos de 

ligação. Os frames transversais são rebitados aos stringers 

longitudinais. Esta estrutura interna é coberta por chapa de 

alclad 24-ST de diferentes espessuras e ligada através de 

rebites. A fuselagem é sub-dividida em compartimento da 

tripulação técnica, compartimentos direito e esquerdo do 

porão anterior, cabine de passageiros e lavabo posterior da 

porta de entrada. 

 

Asas:  

As asas são do tipo cantiveler, reforçadas internamente, 

multi-longarina, paíneis do intradorso e extradorso pre-

tensionados, constituída por chapa e membros extrudidos 

de liga de alumínio rebitados e aparafusados. Os ailerons 

são constituídos por uma estrutura interna rebitada de 

alumínio coberta por tecido. 

Douglas DC-3 
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Evolução Histórica na Aeronáutica 

Boeing 737 
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Evolução Histórica na Aeronáutica 

Paíneis da fuselagem, slats e flaps – áreas carregadas 

principalmente em tensão – liga de alumínio 2024 (Al, Cu) – 

bom comportamento à fadiga, tenacidade à fractura e baixa 

taxa de propagação; 
 

Frames, stringers, keel & floor beams, wing ribs – liga de 

aluminio 7075 (Al, Zn) – elevadas propriedades mecânicas e 

melhorada resistência à fractura por corrosão sobre tensão; 
 

Paíneis do extradorso da asa, longarinas e vigas - liga de 

alumínio 7175 (Al, Zn, Mg, Cu) – alto rácio de tensão de 

compressão/peso; 
 

 

Viga do trem de aterragem - liga de alumínio 7175 (Al, Zn, 

Mg, Cu) – liga bastante dura e com alta resistência à tracção; 
 

 

Paíneis do intradorso da asa – liga de alumínio 7055 (Al, 

Zn, Mg, Cu) – alta resistência à corrosão por tensão. 
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Evolução Histórica na Aeronáutica 

Concorde 



Março 2014 15 Alumínio na Indústria Aeronáutica 

Evolução Histórica na Aeronáutica 

Concorde 
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Evolução Histórica na Aeronáutica 

Hiduminium – RR58, vendido sob a designação AU2GN, 

foi desenvolvido pela empresa High Duty Alloys de forma 

a atender à necessidade de melhorar o alumínio forjado 

para unidades de compressor de turbinas a gás. 

 

O Hiduminium RR58 é composto por: 2.5% de cobre, 1.5 

de magnésio, 1.0 % de ferro, 1.2 % de níquel,0.2 % de 

silício, 0.1 % de titânio e o restante de alumínio. A chapa 

é clad com alumínio no qual existe 1.0 % de zircónio. 

 

A chapa de clad é utilizada na grande maioria da 

fuselagem e nos painéis exteriores da entrada de ar dos 

motores. O poço do trem tem uma antepara central em 

inconel com liga de alumínio. 

  

A maioria dos elementos estruturais da fuselagem e das 

asas são produzidos também em RR58, bem como a 

maioria dos rebites utilizados. 
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Evolução Histórica na Aeronáutica 

Airbus A380 
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Evolução Histórica na Aeronáutica 

A maioria da fuselagem do A380 é produzida em alumínio.  

 

A parte superior da fuselagem e o bordo de ataque dos 

estabilizadores são produzidos em material compósito 

GLARE (GLAss-REinforced fibre metal laminate) 

resultando na redução de cerca de 800 kg no peso final do 

avião.  

Este laminado de alumínio e fibra de vidro é mais leve do 

que as ligas de alumínio normalmente utilizadas na 

aviação (20% menos denso) e tem melhor resistência à 

corrosão, ao impacto e à fadiga. Ao contrário de outros 

materiais compósitos anteriores, o GLARE pode ser 

reparado utilizando as técnicas convencionais de 

reparação de alumínio. 

 

Adicionalmente, foram utilizadas novas ligas de alumínio 

soldáveis, possibilitando uma ampla utilização de 

soldadura por laser e eliminado ligações com rebites. 

Tornado assim a estrutura mais leve e resistente. 
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Aplicação de AL no Airbus A320 
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Aplicação de AL no Airbus A320 
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Aplicação de AL no Airbus A320 
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Aplicação de AL no Airbus A320 
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Novas Aplicações 

 Novas ligas de alumínio - lítio  (Al-Cu-Li) 
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Novas Aplicações 

 Compósitos de matriz de metálica (Al e carboneto de silício) 
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Sumário 

 Elevada importância histórica do Alumínio no 

desenvolvimento da indústria aeronáutica; 

 

 Elevada utilização do Alumínio nos programas avião mais 

utilizados na actualidade; 

 

 O alumínio continua a ser um material atractivo para 

aplicações aeronáuticas com base na relação 

peso/custo/propriedades mecânicas. 
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Questões 


