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RESUMO 
 
 

A manutenção na aviação é fundamental para garantir a segurança e aeronavegabilidade de 
todos os modelos de aeronaves disponíveis no mercado. Na concepção de uma aeronave, 
quando ainda não há experiência quanto ao comportamento do equipamento em uso, torna-se 
necessário uma maior cautela na elaboração do plano de manutenção quanto à definição de 
intervalos iniciais, o que resulta em intervalos de manutenção excessivamente conservativos. 
Ao longo do tempo de vida das aeronaves, experiência operacional é acumulada e torna-se 
possível a evolução do plano de manutenção, seja para aumentar ou reduzir estes intervalos. 
O plano de manutenção é desenvolvido pelos fabricantes de aeronaves e componentes e 
então discutido com rigor por autoridades, operadores e pelos próprios fabricantes, sendo um 
fator diferencial nos resultados econômicos e operacionais de uma companhia aérea. Para 
medir a eficiência e qualidade das práticas adotadas, tanto pela equipe de manutenção quanto 
pelos pilotos, o envio de dados operacionais ao fabricante é essencial. Para que a evolução do 
plano de manutenção ocorra, é necessário seguir padrões estabelecidos pelas autoridades 
aeronáuticas ANAC (Brasil), EASA (Europa), FAA (Estados Unidos) e TCCA (Canadá) que são 
descritos no Issue Paper 44 (IP44). O escopo deste trabalho é demonstrar como é realizado o 
gerenciamento da evolução do plano de manutenção de aeronaves em serviço em função de 
dados de manutenção programada e não-programada das aeronaves, que foram coletados e 
que são fornecidos por operadores. Serão apresentadas as etapas necessárias ao longo da 
otimização do intervalo das tarefas de manutenção de componentes estruturais e de sistemas 
bem como os benefícios gerados por estas otimizações. O objetivo deste trabalho científico é 
aprofundar os conceitos e processos que envolvem o desenvolvimento da evolução do plano 
de manutenção de aeronaves, reconhecidos e aplicados mundialmente por empresas 
fabricantes em conjunto com operadores e prestadores de serviços de manutenção. Após o 
entendimento simplificado sobre os diversos tipos de análises de engenharia que envolvem a 
criação das tarefas contidas no plano de manutenção, serão apresentados os passos 
necessários para o estudo de dados de campo referente ao desempenho dos diversos 
componentes instalados em aeronaves em operação, então, explica-se o trabalho que requer a 
parceria dos fabricantes com operadores e oficinas de manutenção, formando-se uma via de 
dois sentidos, na qual há o interesse da constante melhoria do plano de manutenção no que 
diz respeito a tempo de parada de manutenção, seja do fabricante que está sob constante 
competição no mercado, seja pelos operadores que querem reduzir os custos da manutenção 
de uma aeronave que demande cada vez menos tempo parada nos hangares de manutenção; 
comprovando assim, a importância da evolução de plano de manutenção para economia dos 
diversos operadores de aeronaves, além de garantir a perpetuação das empresas aeronáuticas 
no mercado mundial de forma cada vez mais competitiva com planos de manutenção que 
refletem a real performance de seus sistemas nos intervalos de parada. 


