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O que é Airplane Health Management?    

Serviço baseado em dados criado 
pela Boeing  

Usado pelas companhias aéreas para 
fazer o monitoramento e a 
manutenção de suas frotas e 
maximizar sua eficiência 

Padrão nos 787s para Entrada em 
Serviço 

Fornece informações 
transformacionais sobre a saúde e a 
condição operacional da frota  
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A importância do Airplane Health Management   

Reduz interrupções no 
cronograma 

Converte uma manutenção 
não programada em 
manutenção programada 

A organização tem total 
ciência da condição da frota   

Retrato em tempo real das 
necessidades de manutenção 
da aeronave  
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Informações 

sobre a 

condição e a 

saúde da 

aeronave  

Monitoramento 

e alertas 

segundo as 

especificações 

do cliente 

 

Monitoramento 

do 

desempenho 

da aeronave e 

alertas 

automáticos 

Recursos do Airplane Health Management   
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Gestão de falhas em 

tempo real  
Alertas e análises 

customizados 

Monitoramento de 

desempenho  
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Gestão de falhas em tempo real 

Comunica ao pessoal em solo as 
falhas ocorridas durante o voo  

As companhias aéreas tomam 
decisões operacionais em tempo 
real sobre a manutenção   

As falhas são diagnosticadas em 
tempo real, por meio da 
comunicação manual e 
automática entre a equipe de 
solo e a aeronave, nos dois 
sentidos 
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Monitoramento de Desempenho  

Apoia as iniciativas de 
eficiência no uso de 
combustível das companhias 
aéreas e otimiza o 
planejamento dos voos  

Analisa e cria tendências para 
os dados de desempenho em 
cruzeiro da aeronave 

A análise inclui eficiência no 
uso de combustível, níveis de 
emissão e outros indicadores 
de desempenho 
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Alertas e análises customizados 

Monitora pontos específicos 
e dispara alertas 
customizados, segundo as 
especificações da 
companhia aérea 

Monitora os níveis de 
serviço (fluido, oxigênio, 
pousos forçados) e os sinais 
de irregularidade no sistema 
da aeronave, evitando que 
se transformem em 
problemas  
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O Airplane Health Management em ação   
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A função do Boeing 787 Operations Control Center 

Permite que a Boeing responda 
rapidamente a qualquer problema de 
desempenho da aeronave  

Recebe dados de desempenho dos 
787 em serviço, em tempo real 
 

50.000 horas de voo monitoradas 

400 alertas do AHM 

Fornece um nível de feedback de 
desempenho não disponível para 
nenhum outro modelo de aeronave 
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O futuro do Airplane Health Management   

Maior uso de plataformas móveis 

Maior troca de dados 

O 787 transmite uma quantidade de 
dados 28 vezes maior do que o 777 
 

Sistemas de rede mais modernos 
nos modelos 737 Next Generation 
e 737MAX, possibilitando maior 
uso das capacidades do AHM   
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Principais conclusões  

O 787 é o avião mais apto a fornecer informações de todos os 
tempos  

O AHM permite o monitoramento de sistemas importantes, 
trazendo mais eficiência à sua operação, evitando atrasos e 
cancelamentos dos voos 

As aeronaves permanecem voando e dentro da programação 
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