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Companhias aéreas podem economizar milhões em custos de combustível com nova 

fibra de carbono  

BORÅS, Suécia, 8 de abril de 2013 /PRNewswire/ -- Uma nova fibra de carbono fabricada na 
Suécia, a TeXtreme®, pode reduzir substancialmente o peso das aeronaves em uso e, portanto, 
proporcionar economias em custos de combustível para as companhias aéreas, ao mesmo 
tempo em que contribui para um mundo mais verde. 

Para ver o press release em multimídia, por favor, clique em:  
http://www.multivu.com/mnr/60636-teXtreme-carbon-fabric-airline-savings 

Uma substituição conservadora dos materiais tradicionais atualmente em uso pelas estruturas 
de fibra de carbono TeXtreme®, como, por exemplo, em painéis feitos de compósitos das 
aeronaves, pode reduzir o peso do avião de tal forma que a economia em custos de combustível 
em potencial pode ser de mais de € 43.000.000 por ano, para as 20 maiores companhias 
aéreas. 

A redução de emissões de CO2, resultando de diminuições de peso dessa magnitude, é enorme 
-- o equivalente a cerca de 1.000.000 de voltas ao mundo, contadas em milhagem de voos. 

O TeXtreme® é uma nova estrutura de carbono produzida de rolos de filamentos esticados em 
vez do uso de fios, como vem sendo feito, de forma convencional, em reforços de produtos 
têxteis, há milhares de anos. Em vez dos reforços convencionais do têxtil, o 
TeXtreme® possibilita reduções de peso que nenhum outro tipo de reforço compósito consegue 
igualar, muito menos os metais. 

O vice-presidente de Marketing e Vendas da Oxeon, Andreas Martsman, diz: "Esse é um caso 
em que um investimento das companhias aéreas no TeXtreme® as leva, realmente, a 
economizar dinheiro e, especialmente, proteger o meio ambiente. Se todas as companhias 
aéreas e fabricantes de aeronaves fizerem isso, o potencial de economia de combustíveis e os 
efeitos na emissão de CO2 seriam enormes. Economizar milhões em custos de combustíveis e, 
ao mesmo tempo, contribuir para um mundo mais verde e mais sustentável deve ser do 
interesse de todos". 

A fibra de carbono e outros reforços compostos já são usados pela indústria aeroespacial e por 
uma grande variedade de outros mercados, onde a necessidade de reduzir o peso dos 
componentes é requerida. Um compósito é uma combinação de materiais utilizada, por 
exemplo, no reforço de têxtil embutido em plástico. A fibra de carbono é o melhor reforço 
disponível para a fabricação de produtos leves, com boas propriedades mecânicas em rigidez e 
resistência. 

Olhando para o futuro, se todas as companhias aéreas do mundo pudessem capturar o potencial 
em reduções de peso, através do uso do TeXtreme®, elas poderiam economizar quantias 
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enormes de dinheiro, o que poderia resultar em maiores lucros e/ou permitir melhorar os níveis 
de serviço, a disponibilidade e os preços para os viajantes, em nível global. 

Os reforços de carbono TeXtreme® Spread Tow são usados na Fórmula 1, na "America's Cup", 
em aplicações aeroespaciais avançadas e em vários produtos esportivos, tais como bicicletas, 
etc. 

Sobre o TeXtreme® 

O reforço TeXtreme® Spread Tow é a melhor opção para a produção de compósitos ultraleves. 
A Tecnologia TeXtreme® é flexível e não depende das medidas dos filamentos, o que possibilita 
o desenvolvimento de soluções de reforço otimizadas, feitas sob medida para atender 
necessidades de aplicações específicas. A utilização de materiais de carbono TeXtreme® Spread 
Tow e de fitas de carbono UD pelos fabricantes de produtos avançados para fins aeroespaciais, 
industriais e esportivos confirma que peças de compósitos de 20% a 30% mais leves podem ser 
produzidas com propriedades mecânicas aperfeiçoadas e maciez superior de superfície. 

TeXtreme® é uma marca registrada de propriedade da Oxeon AB. Fundada em 2003, a Oxeon 
se firmou rapidamente como líder de mercado em reforços Spread Tow, com seus produtos 
comercializados sob o nome de marca TeXtreme®. 
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