
USO DA TECNOLOGIA NA GESTÃO DE AERONAVES
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U$ 10.000.000,00
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ENTRADA:
Homem
Meio
Máquina

PROCESSO:
Treinamentos
Heliponto homologado
Manutenção adequada

SAÍDA:
Voo Seguro
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GESTÃO DO RISCO
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Gestão do Risco para um Sistema Analógico ou sem uso da tecnologia
disponível

REATIVO PREDITIVOPREVENTIVO
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REATIVO PREDITIVOPREVENTIVO
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Preditiva
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Exemplos de Gestão Preditiva:

• a saúde do motor dia a dia…

• se a manutenção foi bem realizada…

• quão a operação está segura ou insegura…

• o porquê de aumento da troca de determinado componente (operação
inadequada talvez ?

• que aquele pouso duro não foi tão duro assim…

• que o afundamento se deu devido a alta temperatura do ar externo…

• qual foi o consumo de combustível em uma determinada operação…

• que há necessidade de uma inspeção especial na aeronave devido a excedência
de VNE, trem de pouso baixo com alta velocidade, hard landing, overtorque,
overspeed…
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Risco de Desvios Rotineiros
Risco de Distrações

http://www.google.com.br/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://www.escolahr.com.br/portal/index.php?option=com_content&view=article&id=78:pch&catid=34:cursos&Itemid=84&ei=TJ9UVZXFCoGeNu3JgYAI&bvm=bv.93112503,d.eXY&psig=AFQjCNGwg8tleR4-FYZl94JKbkzInePEWw&ust=1431695526578608
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Risco de Hard Landing
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Risco de Aeronave não aeronavegável
Risco de falhas de material
Vibração



FLIGHT DATA MONITORING - FDM



O programa FDM, de acordo com a legislação vigente, torna-se mandatório para
voos comerciais (GOL, LATAM, Azul, etc...).
O seu objetivo está em monitorar dados de voo (altitude, velocidade, razão de
descida, entre outros mais de 400 parâmetros), de forma que quando
combinados entre si, gerem programações capazes de capturar desvios
operacionais ou de manutenção; cujas informações após seus devidos
tratamentos, permitem proporcionar garantia da qualidade e segurança de voo.
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28VDC

x,y,z

EchoA-717

Attitude, Airspeed, Altitude etc…

LDG / WOW

Engine Info.

GPS

FAIL annunciation

Pedal, cyclic and collective position

Microphone and control head info

LDG / WOW

Removable DAR / ACMS info
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Parâmetro – Grandeza Mensurável. Elemento para avaliar uma situação ou
compreender um fenômeno em detalhes. Ex: altitude de 1500 ft.
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Descrição do 

Evento

Severidade do 

Evento

Limites do 

parâmetro
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Programações FDM

SOP 
MM 
RFM

?

Voo Seguro

Preventivo e Preditivo Reativo



TRATAMENTO DE EVENTOS
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EXEMPLO DE APROXIMAÇÃO NÃO ESTABILIZADA
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EXEMPLO DE APROXIMAÇÃO ESTABILIZADA



ESTUDO DE CASO
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Variação YAW 

Variação de Proa
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2- Devido a variação do coletivo 

e do pedal, observamos que a aeronave

teve um pequeno deslocamento para a 

direita conforme vídeo apresentado.

1- Neste momento começa a variação 

do pedal e como conseqüência a 

variação do coletivo.  
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YAW sem variação após correção
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Procedimento de Substituição de Conformation Cards

• Realizado treinamento aos técnicos e suprimentistas;
• Adquirido 10 unidades deste kit e distribuído entre as bases de manutenção.
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Aeronave não conseguia atingir 80% de torque.

Parâmetros de motores (Torque, N1, EGT, Fuel Flow, etc)
acima da média da frota.  
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Comparativo de Uso de AP em solo e substituição de atuadores
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Havia uma certa reclamação por parte dos pilotos referente aos elevados níveis de
workload durante as fases de voo: final approach, hover e landing na P53.
Este elevado workload era devido ao ar turbulento gerado pelo fluxo de ar através
do casario, o qual caía sobre o helideck.
Este estudo foi desenvolvido pela Líder, CENPES e CCTA (Petrobras).

Operação P53
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Monitoramento do evento de Risco Aviário

FDM



A Líder possui um grande expertise com este programa, pois emprega nas
aeronaves de sua frota de helicópteros (S76 e S92) desde 2005.
Durante estes 12 anos em operação, a Líder observou que foram alcançados os
mais altos níveis de padronização em sua operação.
Isto devido às ações tomadas junto aos tripulantes envolvidos em desvios
operacionais; bem como campanhas de segurança e divulgação de estatísticas.
Isto acarretou em vários benefícios para a Líder, dentre outros com relação ao
pagamento das mais baixas taxas de seguro do mercado.
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• Redução das taxas de seguro.

• Identificação pró-ativa de perigos e riscos.

• Planejamento de materiais, reduzindo compras em AOG.

• Redução no tempo de parada (indisponibilidade) da aeronave, auxiliando a
manutenção na pesquisa de panes, através do acesso aos dados gravados.

• Utilização destes dados a serem apresentados ao comprador, atestando que a
aeronave foi bem operada.
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LINE OPERATIONS SAFETY AUDIT - LOSA
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HEALTH USAGE MONITORING SYSTEM - HUMS
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T
A

TA    TRI-AXIAL ACCELEROMETER

Model 
1239
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Exceeded: Nível de vibração alcançou ou ultrapassou o limite e ações 

de manutenção devem ser realizadas.

Caution: Status de vibração alcançou o parâmetro de “cuidado” e 

ações de manutenção podem ser realizadas.

Above Goal: Status de vibração excedeu o “ponto de observação” e 

somente associado com componentes que requerem balanceamento.

Good: Nível de vibração está abaixo da tolerãncia e nenhuma ação é 

requerida.

No Data: Nenhum dado para esta aeronave ou componente.

O uso de cores permite ao usuário rapidamente
determinar o status de vibração
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Preditiva
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Preditiva

Custos Operacionais
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“ Não se gerencia o que não se mede,

não se mede o que não se define,

não se define o que não se entende,

não há sucesso no que não se gerencia.”

Deming



Líder Aviação:
a maior 

empresa de 
táxi aéreo da 

América Latina

Reynaldo Ribeiro
Supervisor de Segurança Operacional

reynaldo.ribeiro@lideraviacao.com.br

(22) 2763 4427
(22) 98122 5551

mailto:reynaldo.ribeiro@lideraviacao.com.br


WWW.LIDERAVIACAO.COM.BR


