
INSTRUÇÃO 
DE 

AVIAÇÃO 
DO 

EXÉRCITO 

CÁLCULO DE DISPONIBILIDADE DE AERONAVES DAS 
ORGANIZAÇÕES MILITARES DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

InAvEx 
 

3.005  
 

ago 2009 
 

APROVAÇÃO: Boletim do Exército nº___ , de__________ de 2009   
 

1. FINALIDADE 
Regular e orientar os procedimentos com relação ao cálculo de disponibilidade de aeronaves das 

Organizações Militares da Aviação do Exército (OMAvEx). 
 
2. OBJETIVOS 

a. Complementar as Normas Administrativas Relativas ao Material de Aviação do Exército 
(NARMAvEx). 

b. Fornecer subsídios necessários para o cálculo de disponibilidade das frotas da Aviação do 
Exército (AvEx) de uma maneira uniforme e sem distorções, permitindo o acompanhamento de seu 
potencial de emprego e de aspectos logísticos preponderantes, como os relacionados à manutenção, ao 
suprimento e, particularmente, ao ciclo de vida das aeronaves. 

c. Estabelecer limites mínimos de disponibilidade a serem buscados pela AvEx. 
d. Estabelecer formalidades e critérios técnicos para que a disponibilidade da frota AvEx possa ser 

monitorada de modo uniforme, objetivo e dinâmico, permitindo aos escalões de comando manobrar 
operacionalmente com os índices fornecidos. 

e. Permitir fazer comparações entre frotas da AvEx e outras frotas, bem como conhecer a origem da 
indisponibilidade. 

 
3. REFERÊNCIAS 

a. Normas Administrativas Relativas ao Material de Aviação do Exército aprovadas pela Portaria nº 
09-COLOG, de 17 de julho de 2009. 

b. Programas recomendados de manutenção dos fabricantes. 
c. Instrução para a Elaboração das Instruções de Aviação do Exército, InAvEx 1.001, aprovada pela 

Portaria nº 02-D  Log, de 19 de janeiro de 2009. 
 
4. DEFINIÇÕES 

a. Aeronave disponível (Parâmetro A) 
- É a aeronave que se encontra em condições de realizar todos os tipos de voos previstos no 

envelope do fabricante, ainda que seja necessária a sua reconfiguração. 
b. Aeronave com restrições IFR (Parâmetro B) 

- É a aeronave que apresenta avaria que a impossibilita de realizar voo por instrumento.   
c. Aeronave disponível com restrições operacionais (Parâmetro C) 

- É a aeronave que, embora se encontre disponível para o vôo básico, apresenta restrições de 
componentes, conjuntos ou equipamentos para o cumprimento de determinadas missões de natureza 
puramente militar.  

d. Aeronave indisponível (Parâmetro D) 
- É a aeronave que não se encontra em condições de realizar qualquer tipo de voo por falta ou 

avaria de componentes, conjuntos ou equipamentos, normalmente implicando restrições de 
segurança.  

e. Aeronave em inspeção programada básica (Parâmetro E) 
- É a aeronave que se encontra em uma inspeção de segundo nível cuja periodicidade pode ser 

contabilizada em tempo de calendário, inspeção Tipo A, ou em horas de vôo, inspeção Tipo T. As 
inspeções básicas Tipo A e T podem ser executadas concomitantemente, por definição do fabricante 
ou por opção do operador, nesse último caso, observadas as condicionantes estabelecidas pelo 
fabricante. 

f. Aeronave em grande inspeção programada (Parâmetro F) 
- É a aeronave que se encontra em uma inspeção de terceiro nível cuja periodicidade pode ser 

contabilizada em tempo de calendário, inspeção Tipo C, ou em horas de vôo, inspeção Tipo G.  As 
grandes inspeções Tipo C e G podem ser executadas concomitantemente, por definição do 
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fabricante ou por opção do operador, nesse último caso, observadas as condicionantes estabelecidas 
pelo fabricante. 

g. Aeronave preservada (Parâmetro G) 
- É a aeronave indisponível que, por motivos operacionais e/ou administrativos, passa à 

situação de estocada, assim permanecendo por período igual ou maior que seis meses. 
h. Aeronave acidentada ou que tenha sofrido incidente (Parâmetro H) 

- É aquela que, em função da dimensão de avarias decorrentes de acidente ou incidente, 
somente poderá voltar a voar após longo período e trabalhos aprofundados de recuperação ou 
reconstrução da aeronave. 

i. Aeronave com disponibilidade eventual (Parâmetro I) 
- É a aeronave indisponível que pode ser disponibilizada em até quatro horas de trabalho, 

sendo possível uma obtenção imediata do material necessário, considerando o conhecimento sobre 
a sua existência e localização. 

j. Frota 
- É o nome dado ao conjunto de aeronaves de um mesmo tipo e modelo.  

k. Índices de disponibilidades 
- São os valores percentuais calculados considerando-se as diversas situações em que as 

aeronaves podem se encontrar. Na AvEx são utilizados, principalmente, três tipos de índices de 
disponibilidade, por frota, denominados: disponibilidade operacional, disponibilidade AvEx; e 
disponibilidade orgânica. 

 
5. FÓRMULAS DE CÁLCULO E METAS DE DISPONIBILIDADE 

a. Fórmulas de cálculo 
1) A fórmula de cálculo da disponibilidade operacional considera o total de aeronaves da 

AvEx em plenas condições de executar todas as missões do seu envelope operacional. 
2) As fórmulas de cálculo da disponibilidade AvEx e da disponibilidade orgânica distinguem-

se entre si pelo universo considerado para cada frota. A premissa básica é que, em uma OMAvEx 
de determinado valor, o universo tomado para os cálculos depende do nível de manutenção por ela 
executado. Assim, para o cálculo da disponibilidade de uma Unidade Aérea deve-se considerar 
como universo as suas aeronaves disponíveis e as que estiverem indisponíveis por motivo de 
manutenção de primeiro nível. Se tratar-se de um Batalhão de Aviação do Exército (BAvEx) 
isolado, que executa rotineiramente manutenção de segundo nível, terá como universo para o 
cálculo de sua disponibilidade as aeronaves disponíveis e as que estejam em manutenção até 
segundo nível.  

3) O Comando de Aviação do Exército (CAvEx), por intermédio do Batalhão de Manutenção 
e Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt Sup Av Ex) é o responsável pela execução do 
segundo nível de manutenção de aeronaves e a Diretoria de Material de Aviação do Exército 
(DMAvEx), por providenciar a manutenção de terceiro nível, por contratação ou por capacitação 
interna. 

4) Considerando as premissas citadas nos itens anteriores, definem-se os índices de 
disponibilidade utilizados na AvEx conforme se seguem nas letras b), c) e d). 

a) As fórmulas das letras b), c) e d) utilizam os seguintes parâmetros: 
(1) A= aeronaves disponíveis; 
(2) B= aeronaves com restrição IFR;  
(3) C= aeronaves com restrição operacional;  
(4) D= aeronaves indisponíveis; 
(5) E= aeronaves em inspeção programada básica; 
(6) F= aeronaves em grande inspeção programada; 
(7) G= aeronaves preservadas; 
(8) H= aeronaves acidentadas ou que tenham sofrido incidente, que permanecem em 

carga aguardando recolhimento para recuperação ou reconstrução;  
(9) I= aeronave com disponibilidade eventual; 
(10) T= total de aeronaves da frota AvEx; 
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(1l) To= total de aeronaves da frota considerada pertencente à OMAvEx (ou Grande 

Comando) que realiza manutenção até primeiro nível com seus meios orgânicos; e 
(12) Tc= total de aeronaves da frota considerada pertencente à OMAvEx (ou Grande 

Comando) que realiza manutenção de segundo nível com meios orgânicos. 
b) Disponibilidade operacional de uma frota 

- É o índice calculado considerando como universo todas as aeronaves da AvEx em 
plenas condições de executar todas as missões do seu envelope operacional. Esse é o índice tomado 
pelo COTER para realizar seus planejamentos operacionais. Portanto, a disponibilidade operacional 
é calculada pela fórmula: 

Dop= 100⋅
∑

T

B)(A,
 

c) Disponibilidade AvEx de uma frota 
- É o índice calculado considerando como universo todas as aeronaves da AvEx 

descontadas as preservadas e as acidentadas ou incidentadas que permanecem aguardando 
recolhimento para recuperação ou reconstrução em empresa certificada. Esse é o índice tomado pela 
DMAvEx para realizar seus planejamentos logísticos e a gestão das aeronaves. Portanto, a 
disponibilidade AvEx é calculada pela fórmula: 

Da= 100⋅
−−

∑
HGT

I)C,B,(A,
 

d) Disponibilidade orgânica 
(1) É o índice calculado considerando-se a possibilidade de que uma OMAvEx tomada 

como base possa ou não recolocar em situação de disponibilidade as aeronaves indisponíveis de 
seus acervos. Os parâmetros tomam índice (o) para a primeira situação e índice (c) para a segunda 
situação. Tem-se, portanto: 

(a) primeira situação - quando a frota considerada pertence a OMAvEx (ou Grande 
Comando) que realiza manutenção até primeiro nível com seus meios orgânicos: 

Do= 100⋅
−−−−

∑
HoGoFoEoTo

Io)Co,Bo,(Ao,
 

(b) segunda situação - quando a frota considerada pertence a OMAvEx (ou Grande 
Comando) que realiza manutenção até segundo nível com seus meios orgânicos: 

Dc= 100⋅
−−−

∑
HcGcFcTc

Ic)Cc,Bc,(Ac,
 

(2) As aeronaves para as quais a OMAvEx está autorizada a realizar operações do nível 
de manutenção superior deverão ser contabilizadas como de responsabilidade dessa OMAvEx para 
o cálculo da disponibilidade.  

(3) A aeronave que, embora esteja indisponível ou disponível com restrições, 
necessitando de intervenção de um nível de manutenção superior, mas continue sob a 
responsabilidade da OMAvEx de origem sem entendimentos ou autorização da OMAvEx 
responsável pela manutenção de nível superior, será contabilizada no cálculo de disponibilidade da 
primeira.  

b. Meta de disponibilidade 
1) É o índice tomado como base para disponibilidade AvEx, que serve para orientar os 

planejamentos logísticos e orçamentários. 
2) A meta de disponibilidade AvEx, até nova definição, é de 70% (setenta por cento), 

admitindo-se para as OMAvEx que realizam manutenção de segundo nível (CAvEx e 4º BAvEx) a 
faixa de disponibilidade aceitável do número 3), do subitem c., do item 5. 
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3) Tradicionalmente, as forças armadas no mundo trabalham, seja em tempo de paz, seja em 

tempo de guerra, com base em uma disponibilidade de 70% (setenta por cento) das suas forças de 
helicópteros, número que serve de base de cálculo para o planejamento e como um farol para o 
planejamento logístico da AvEx e dos diversos órgãos da Força Terrestre envolvidos na cadeia 
logística. Serve, também, para definição de metas, planejamento organizacional e padrões de 
procedimentos. 

4) Para estatística, o índice de disponibilidade será medido mensalmente pelo cálculo da 
média, durante cada ano. 

5) O estabelecimento de uma meta de disponibilidade propicia:  
a) às OMAvEx, parâmetro para adaptar seus recursos humanos e materiais em busca de um 

padrão de excelência preestabelecido; 
b) aos escalões superiores, parâmetro para planejar o esforço aéreo das OMAvEx e 

estabelecer objetivos; e 
c) à DMAvEx, parâmetro para ter uma visão global da frota, da estrutura operacional e de 

apoio logístico, para realizar seu planejamento e para conduzir providências corretivas a médio ou a 
longo prazo, ou emergenciais. 

6) No caso da AvEx, o que se busca é obter, com o menor custo, a máxima disponibilidade 
operacional, que pressupõe a existência de pessoal qualificado para a operação e a máxima 
disponibilidade dos helicópteros. Considera-se que a existência de pessoal qualificado não será 
fator limitativo, caso o esforço aéreo adequado para a manutenção da operacionalidade das 
tripulações seja disponibilizado. Assim, o máximo desempenho da frota AvEx seria a razão entre a 
sua máxima disponibilidade dos helicópteros e o seu mínimo custo de HV. Portanto: 

DesempenhoFrotaAvEx = 
MinCustoHV

elcpMaxDspnOpH  

7) O atingimento da meta de disponibilidade é tarefa de todos e responsabilidade dos 
comandantes em todos os níveis, sendo fator primário de medida da eficácia da AvEx 

c. Faixas de disponibilidade aceitável 
1) Embora a meta de disponibilidade AvEx seja de 70% (setenta por cento), faixas de 

“disponibilidade aceitável” foram estabelecidas de acordo com o tipo de aeronave para compensar 
as OMAvEx pelas imobilizações programadas, ou seja, inspeções impostas pela diagonal de 
manutenção e/ou pelo vencimento do tempo calendárico e outros motivos não decorrentes de 
operações. 

2) O estabelecimento das faixas de disponibilidade aceitável levou em conta a 
manutenibilidade calculada, por tipo de aeronave, com base na periodicidade e nos prazos médios 
de execução das inspeções programadas. 

3) A faixa de disponibilidade aceitável, para as OMAvEx que realizam manutenção de 
segundo nível, nos modelos de aeronaves existentes, é de 60% (sessenta por cento)até próximo de 
70%  (setenta por cento). 
 
6. EXECUÇÃO 

a. Condicionantes 
1) O estabelecimento de uma meta e o cálculo da disponibilidade como planejado consideram 

como condicionantes básicas para a sua consecução as seguintes regras: 
a) os BAvEx e o Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) deverão realizar as 

inspeções complementares (até cem horas de voo e as calendáricas até doze meses), inclusive, 
assegurando o seu efetivo acompanhamento e controle; 

b) o B Mnt Sup Av Ex deverá realizar as inspeções básicas (acima de cem e até quinhentas 
horas de voo inclusive e as calendáricas acima de doze e até vinte e quatro meses inclusive), 
assegurando seu efetivo acompanhamento e controle e, se necessário, contando com o pessoal dos 
BAvEx; 

c) a DMAvEx será responsável pela gestão das grandes inspeções por vencimento de 
potencial por tempo calendárico do Tipo C ou por vencimento de potencial por hora de voo do Tipo 
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G, inclusive, assegurando seu efetivo acompanhamento e controle e, se necessário, contando com a 
realização em empresas civis ou no B Mnt Sup Av Ex; 

d) para os fins desta InAvEx, as inspeções complementares e as que não estejam incluídas 
nos subitens anteriores serão consideradas inspeções operacionais e, por si só, não indisponibilizam 
as aeronaves; e 

e) toda aeronave que possa ser disponibilizada em até 4 (quatro) horas será contabilizada 
como disponível, considerando que a existência do material necessário e sua localização 
possibilitam uma obtenção imediata. 

2) As OMAvEx devem se planejar, considerando os estoques internos, o pessoal, o 
ferramental, as rotinas e a organização do seu tempo de trabalho, para garantir 70% (setenta por 
cento) de disponibilidade, inclusive com relação aos componentes reparáveis. 

b. Desenvolvimento do cálculo 
1) O cálculo de disponibilidade é feito pelo Sistema de Aviação do Exército (SISAvEx), 

utilizando as fórmulas previstas nestas instruções e tomando como base os procedimentos normais 
de controle da manutenção das aeronaves, principalmente no que se referem às aberturas e 
fechamentos de ordens de serviço. Caso ocorra inoperância do SISAvEx, caberá ao CAvEx 
coordenar a coleta de dados sobre disponibilidade das aeronaves das OMAvEx para serem 
repassados à DMAvEx. 

2) Para que os cálculos das disponibilidades das frotas sejam os mais exatos possíveis, é de 
grande importância que os responsáveis por aberturas e fechamentos de ordens de serviço 
mantenham rigorosamente em dia os controles relativos à situação de cada aeronave da frota sob 
sua responsabilidade.   

3) As OMAvEx que possuírem mais de um tipo de aeronave deverão executar os cálculos de 
disponibilidade e prestar as informações preconizadas nestas normas como se cada tipo de aeronave 
constituísse uma frota independente. 
 
7. DISPOSIÇÃO TRANSITÓRIA 

a. Até nova definição, para o cálculo da disponibilidade, considera-se que o 4º BAvEx realiza 
todas as inspeções dos helicópteros S-70A-36 – Black Hawk até o segundo nível. 

b. Para a obtenção das metas de disponibilidade estipuladas, as OMAvEx beneficiar-se-ão do 
apoio do B Mnt Sup Av Ex que lhes franqueará suas possibilidades técnicas em oficinas, pessoal e 
material e as informações disponíveis para: 

1) permitir informações sobre a disponibilidade de itens de suprimento, inclusive no Depósito 
Especial (DE);  

2) levar o apoio às OMAvEx e quanto ao fornecimento e utilização de ferramentas; e 
3) levar o apoio às OMAvEx nas pesquisas de panes, para acelerar os diagnósticos. 

c. Da mesma forma, o B Mnt Sup Av Ex beneficiar-se-á do apoio da DMAvEx que lhe 
franqueará as suas possibilidades como órgão técnico normativo e as informações disponíveis para: 

1) permitir acesso e a atualização diária das informações sobre a situação dos reparáveis; 
2) permitir a edição de normas de interesse comum, por sugestão das OMAvEx; 
3) permitir informações sobre as possibilidades de aquisição de itens de suprimento, inclusive 

no DE; 
4) permitir informações sobre documentação técnica, boletins de serviço, pareceres e 

inquéritos técnicos, informações técnicas sobre aeronaves e sobre disponibilidade da frota; e 
5) levar o apoio às OMAvEx nas consultas técnicas, para acelerar os diagnósticos. 

 
8. DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. Os casos omissos na presente Instrução de Aviação deverão ser submetidos à apreciação do 
Diretor de Material de Aviação do Exército, a quem compete definir procedimentos neste nível de 
manutenção.  

b. A DMAvEx solicita a colaboração, para o aperfeiçoamento destas InAvEx, por meio de 
sugestões remetidas pelos canais de Comando. 
 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = FIM DA NORMA= = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  
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