NEGÓCIOS E
AVIAÇÃO GERAL

A contaminação microbiana em combustível para
aviação pode ser extremamente dispendiosa para as
empresas do setor. É fundamental Identiﬁcar e lidar
com o problema na fase mais precoce possível

TESTADO E APROVADO.
FUELSTAT® fornece detecção
rápida e simples de contaminação
microbiana em combustível para
aviação com aplicativo digital
gratuito para veriﬁcar resultados
e capturar dados

Evitar aeronaves no solo (AOG), em paradas não
programadas, é bom para os negócios e a reputação
Tradicionalmente, os métodos de teste de combustível de aviação
dependem de amostras de combustível serem enviadas para um laboratório
especializado para análise. O próximo passo é um período de espera de até
4 a 7 dias, ou mais para obter os resultados.
Enviar as amostras de combustível para o laboratório não é simples. O ASTM D6469 destaca que, se uma
amostra deve ser testada quanto à contaminação microbiana e não pode ser testada no local, ela deve ser
transportada em gelo e testada dentro de 24 horas ou a amostra pode não ser mais uma representação
verdadeira do ambiente de onde veio. Atrasos podem trazer um risco elevado ao seu ativo e exigir
intervenções não programadas para remover a contaminação.

 Por que se arriscar?...
 Por que esperar de 4 a 7 dias por um relatório de teste?
Aplicar um aditivo como biocida regularmente é outra solução comumente usada na aviação para evitar
a contaminação microbiana. O risco é que uma nova contaminação comece antes da próxima aplicação
programada de biocida e cresça rapidamente e que os micro-organismos de contaminação desenvolvam
resistência a partir da exposição regular a biocida, da mesma forma que um ser
humano faz com antibióticos.

 O custo e o esforço de aplicação de
aditivos justiﬁcam esta opção?
 Testes rápidos no local seriam uma
opção mais eﬁciente?

TESTE DA SOLUÇÃO
FUELSTAT®.
RESULTADO
dentro de 15 minutos

GESTÃO DE COMBUSTÍVEL
Detecção de contaminação
microbiana FUELSTAT®: Uma solução
moderna para todos os aspectos
do gerenciamento de combustível.
Toda contaminação pode afetar a
qualidade do combustível de aviação,
e a contaminação microbiana é a mais
problemática delas.
 Seu combustível contém níveis
perigosos de contaminação microbiana?
 FUELSTAT® pode ajudá-lo a descobrir rapidamente!
FUELSTAT® utiliza tecnologia de anticorpos contra técnicas de crescimento mais tradicionais. Ele
funciona igualmente bem testando apenas combustível, bem como a água no combustível. Só procura os
marcadores de contaminação microbiana para que o risco de falsos resultados elevados sejam reduzidos.
É simples, sem a necessidade de experiência prévia em testes, e apresenta os resultados rapidamente (do
início ao ﬁm em menos de 15 minutos). Ele também vem com um aplicativo gratuito de captura de dados
FUELSTAT® Result.

Mercados exigentes demandam processos eﬁcientes
que nem sempre são visíveis para os clientes
Os clientes exigem disponibilidade instantânea, conﬁabilidade, serviço e conforto a um preço justo e
competitivo. Os operadores querem o mais alto nível de tempo de atividade, a mais alta reputação e os
clientes que retornam. Os operadores também querem proteger seus ativos para manter o maior valor.
A redução do risco de contaminação microbiana do combustível ajuda tanto com os riscos operacionais
quanto com os riscos estruturais de corrosão que podem ser inﬂuenciados pelo crescimento
microbiológico nos tanques de combustível.
 FUELSTAT®, leva apenas alguns minutos para
apresentar os resultados, com um excelente custo
benefício
 FUELSTAT® ajuda a entender a condição dos
tanques de combustível com base no conhecimento
e não em suposições, ajudando a reduzir o risco de
tempo de inatividade inesperado
 FUELSTAT® ajuda nas decisões de tratar apenas
com aditivos quando necessário, reduzindo custos,
tempo de inatividade e considerações de uso
excessivo

CONTAMINAÇÃO MICROBIANA EM
COMBUSTÍVEL DE AVIÃO
O que é contaminação microbiana do combustível de aviação, e por que é
tão caro e vital identiﬁcar?
A contaminação microbiana do combustível é causada por micróbios: pequenos organismos,
como bactérias, leveduras e fungos, que crescem onde há comida e água. Os sistemas
de combustível de aviação são habitats ideais para esses organismos. Esses
sistemas não só são frequentemente quentes e úmidos, mas também fornecem
alimentos para micróbios na forma de hidrocarbonetos que estão no combustível.
Se esses micróbios (também conhecidos como "bugs")
puderem proliferar sem serem controlados, eles podem
bloquear ﬁltros de combustível e causar problemas de
aferição de combustível. Na verdade, eles podem até
mesmo induzir corrosão a tal ponto que eles podem
daniﬁcar a estrutura do tanque da aeronave.

 Filtros bloqueados
 Sondas de indicação da
quantidade de combustível
 Corrosão e vazamento do tanque

Fácil Aplicação: FUELSTAT® facilita o novo normal
1. O kit de teste vem completo em embalagem selada

2. Assista aos vídeos de treinamento no smartphone

3. Faça o teste, espere 10 minutos e obtenha os resultados

4. Transmita o resultado para qualquer lugar do mundo

Mais simples, impossível...
FUELSTAT® PLUS
 O teste ultrassimples que requer
apenas 4 gotas de amostra
 15 minutos para o resultado em vez
de 4 a 7 dias!
 Tecnologia de "teste no tanque",
não é necessário laboratório
 Nenhum requisito para equipamentos ou
medidas de esterilidade adicionais
Em tempos críticos, você precisa de um método de teste rápido e conveniente, que não exija várias
pessoas para concluir o processo. Usando FUELSTAT®, uma única pessoa pode realizar testes no
tanque após o mínimo de treinamento com nossos vídeos de instrução. FUELSTAT® é baseado em
testes de anticorpos de imunoensaio. Assim como um teste de gravidez busca apenas marcadores de
gonadotroﬁna coriônica humana, o FUELSTAT® busca apenas os marcadores de bactérias e fungos que
podem crescer em combustível de avião e diesel e podem potencialmente causar tempo de inatividade
operacional, corrosão e, no pior dos casos, problemas de segurança.

RESULTADO FUELSTAT®
 O aplicativo fácil de usar que dá
veriﬁcação visual imediata do resultado
 Reduz o risco de má interpretação
 Não há necessidade de equipamento
adicional que não seja
um smartphone
 Relatório totalmente
detalhado pode
ser produzido
instantaneamente em
formato PDF

TESTADO E
APROVADO.

FUELSTAT®
Quem somos:
Os testes de combustível FUELSTAT® são
desenvolvidos, fabricados e comercializados pela
Conidia Bioscience Ltd. Com sede no Reino Unido,
a Conidia Bioscience foi fundada no início dos anos
2000 por especialistas em técnicas de imunoensaio
e detém a propriedade intelectual patenteada
internacionalmente para o FUELSTAT®.

Onde nos encontrar:
FUELSTAT® é distribuído globalmente por uma
rede de distribuidores especializados cobrindo os
principais setores. No Brasil, basta entrar em
contato com a Centric Energy Solution no e-mail:
contact@centricenergy.com.br.

O SEU DISTRIBUIDOR FUELSTAT NO BRASIL

contact@centricenergy.com.br

FUELSTAT® atende ao padrão
ATSM International D8070

FUELSTAT® está listado como
um produto aprovado pelo Joint
Inspection Group

FUELSTAT® é listado como um produto
recomendado pela IATA. Conidia Bioscience
é um Parceiro estratégico da IATA

WWW.CONIDIA.COM
SBR104-2.3-PTBR

