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PREFÁCIO
Edição revisada
Este volume, Matérias Básicas, foi revisado, tendo sido feitas correções em
todos os capítulos, bem como algumas alterações consideradas necessárias como a
inclusão do assunto referente a Aerodinâmica, do volume Célula de Aeronaves, por
ser uma das disciplinas do Módulo Básico.
Este volume, Matérias Básicas, é uma tradução do AC 65-9A do FAA (Airframe
& Powerplant Mechanics-General Handbook) e tem por finalidade padronizar a
instrução em todos os cursos de formação de mecânicos de manutenção aeronáutica.
Este volume contém as matérias necessárias ao desenvolvimento da instrução
referente ao Módulo Básico nas especialidades de Célula, Grupo Motopropulsor e
Aviônicos, sendo um complemento obrigatório.
Os assuntos técnicos estão aqui apresentados sob um ponto de vista generalizado
e, de maneira nenhuma, devem substituir as informações e regulamentos oficiais
fornecidos pelos fabricantes das aeronaves e autoridades aeronáuticas.
Contribuíram para a tradução do AC 65-9A, as companhias aéreas Varig, Vasp,
Tam, Lider e os componentes civis e militares da TE-1. A revisão gramatical da
Primeira Edição foi efetuada por Helena Aquino de Araujo e a revisão técnica por
Jorge Nunes das Neves.
O DAC obteve autorização da editora (FAA) para traduzir o conteúdo desse
volume (AC 65-15A Célula de Aeronaves) e sua distribuição mediante indenização
do valor material, sendo proibida a reprodução total ou parcial do mesmo sem a
autorização do DAC (TE-1).
É de nosso interesse receber críticas e sugestões às deficiências encontradas para
as devidas alterações em uma próxima revisão.
O prefácio original, traduzido, está reproduzido nas páginas seguintes.
A correspondência relativa a esse manual deverá ser endereçada ao
Instituto de Aviação Civil – DIP
Avenida Almirante Silvio de Noronha, 369, Edifício anexo, CEP 20021-010 Rio de
Janeiro - RJ - Brasil
ou enviada ao e-mail: dacg302@uninet.com.br
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PREFÁCIO DO MANUAL AC 65-9A
Este manual foi desenvolvido e impresso pela primeira vez em 1970 como parte
de uma série de três manuais para pessoas que se preparam para obter um certificado
de mecânico de grupo motopropulsor, decélula ou ambos. Este manual pretende
prover informação básica sobre procedimentos técnicos, fundamentos e princípios
comuns às áreas de célula e grupo motopropulsor. Neste volume é dada ênfase à
teoria e métodos de aplicação.
Esse manual destina-se a auxiliar estudantes matriculados em um curso formal
de instrução, bem como àquele que estuda por conta própria. Visto que os
conhecimentos exigidos para célula e grupo motopropulsor são semelhantes em
algumas áreas, os capítulos que tratam dos sistemas de proteção contra o fogo e
sistemas elétricos contêm algum material que é também duplicado no Manual de
Grupo Motopropulsor – Mecânicos de Grupo Motopropulsor e Células, AC 65-12A e
o Manual de Células – Mecânicos de Grupo Motopropulsor e Células, AC 65-15A.
Este volume contém informações sobre desenho de aviões, peso e
balanceamento, materiais de aviação e processos, física, eletricidade, inspeção, apoio
de terra e ferramentas.
O conhecimento adquirido com o estudo desse manual é essencial antes de
prosseguir em um curso de estudo dos manuais de grupo motopropulsor ou de célula.
Pelo fato de existirem muitos tipos diferentes de células e de grupos
motopropulsores em uso, atualmente, é normal supor a existência de diferenças.nos
componentes e sistemas de cada tipo. Para evitar repetições desnecessárias, a prática
do uso de unidades e sistemas representativos é mantida ao longo do manual. O
assunto é tratado a partir de um ponto de vista generalizado e deve ser suplementado
por consultas aos manuais dos fabricantes ou outros impressos se forem desejados
maiores detalhes. Esse manual não procura substituir ou suplantar os regulamentos
oficiais ou as instruções dos fabricantes.
São expressos agradecimentos aos fabricantes de componentes para células e
grupos motopropulsores pela cooperação ao tornarem disponível material para
anexão e inclusão.
Material com direitos autorais é usado com permissão especial das seguintes
organizações e não pode ser extraído ou reproduzido sem permissão do proprietário
do COPYRIGHT:
(R)
Monsanto Chemicals Co

Fluidos “Skydrol”

Towsend Corporation

Rebites “Cherry” e Luvas “Acres”

J. O. King, Inc.

Extintores de fogo

Gravines, Inc.

Extintores de fogo

Walter Kidde

Extintores de fogo

DuPont De Nemours

Elementos extintores de fogo
V

Associação Nacional de Proteção

Extintores e especificações dos

contra o Fogo

elementos de extinção de fogo

Associação Nacional de Distribuidores

Extintores de fogo

de Extintores de Fogo
Fundação para a segurança do vôo

Dados de reabastecimento

Instituto Americano do Petróleo

Combustíveis de aviação

Corporação Exxon

Combustíveis de aviação

Parker Hannifin

Acessórios de aviação

Os avanços na tecnologia aeronáutica obrigam um manual de instrução a estar
sob revisão contínua e ser atualizado periódicamente. As normas de vôo (FLIGHT
STANDARDS) exigiram comentários das escolas autorizadas de técnicos de
manutenção de aviação nos três manuais. Como resultado desta inspeção, os manuais
foram atualizados até este ponto.
Novo material foi acrescentado nas áreas que foram apontadas como deficientes
e alguns dados foram reagrupados para melhorar a didática dos manuais.
Gostaríamos de tomar conhecimento dos erros, bem como receber sugestões
para melhorar o objetivo dos manuais. Comentários e sugestões serão mantidos em
arquivo até a saída da próxima revisão.
Toda correspondência relativa a estes manuais deve ser endereçada a:
U.S. Departament of Transportation
Federal Aviation Administration
Flight Standards National Field Office
P.O. Box 25082, Oklahoma City, Oklahoma 73125
Os manuais que formam a série com o AC 65-9A são o AC65-12A e AC 6515A.
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