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APROVAÇÃO: Boletim do Exército nº ____, de _______________de 2009 

1. FINALIDADE 
a. Fornecer conhecimentos básicos sobre o cálculo dos custos que incidem na gestão de uma frota 

de aeronaves. 
b. Regular e orientar sobre os fatores concorrentes e os procedimentos para o cálculo dos valores da 

Hora de Voo (HV) das aeronaves da Aviação do Exército (AvEx). 
 

2. OBJETIVO 
a. Complementar as Normas Administrativas Referentes ao Material de Aviação do Exército. 
b. Fornecer subsídios necessários para o cálculo do custo para operar as aeronaves da AvEx. 
c. Padronizar os conhecimentos e dados relativos ao cálculo dos valores da HV no âmbito da AvEx. 
d. Fornecer aos planejadores uma metodologia de referência para reestudos e atualizações nos 

mecanismos de cálculo de custos e dos valores da HV na AvEx.  
 

3. REFERÊNC1AS 
a. Normas Administrativas Referentes ao Material de Aviação do Exército (NARMAvEx, 

aprovadas por meio da Port  nº 09-COLOG, de 17 jul 2009). 
b. Instrução para a Elaboração das Instruções de Aviação do Exército (InAvEx 1.001 - nov 08). 
c. Programa Recomendado de Manutenção (PRE). 
d. Regulamento da Diretoria de Material de Aviação do Exército (R-13, Port Gab Cmt Ex nº 203, 

de 2 maio 2001). 
 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
a. A evolução do custo de uma frota de aeronaves durante o seu ciclo de vida comporta-se como 

no gráfico mostrado no Anexo A. 
b. A evolução do custo de HV de uma determinada aeronave, com base em quantidade de HV a 

ser executada em um período definido, sendo uma parcela fixa e outra variando com a quantidade 
de horas de voadas, comporta-se como no gráfico mostrado no Anexo B. 

c. Na composição intrínseca dos custos de operação de uma frota, fabricantes e operadores 
entram com parcelas de responsabilidades que influenciam diretamente na maior ou menor 
importância das despesas de operação, como mostra o Anexo C. 

d. Os operadores civis de helicópteros procuram equilibrar, nas suas utilizações, o benefício ou 
produtividade com os custos, para conseguir um desempenho ideal de seu helicóptero ou da sua 
frota. Portanto, o objetivo é atingir a produção desejada ou a maior produção ao custo mais baixo 
possível. 

e. O método mais simples de avaliação do máximo desempenho de um helicóptero ou de uma 
frota é a utilização de uma equação que representa a razão entre a maior produtividade horária e o 
menor custo possível da HV. 

f. 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  

g. Mantido um montante orçamentário, a capacidade de voar é inversamente proporcional ao 
custo da HV e diretamente proporcional à parte do orçamento para esse fim alocada. 
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h. Ainda, a necessidade orçamentária será tanto maior quanto mais se planeje voar e o custo da 

HV se reduz quando se aumenta o esforço aéreo, ou seja, a quantidade de horas voadas.  
i. Daí, portanto, a importância de se medir os custos e valores da HV das aeronaves da AvEx, 

pois o máximo desempenho depende diretamente da sua otimização, ou seja, para voar cada vez 
mais com o mesmo orçamento a AvEx tem de voar a valores de HV cada vez menores. 

j. Em face de encerrarem valores diversos de HV, os diferentes modelos de helicópteros darão 
origem a uma equação que servirá de base para o operador militar produzir a melhor combinação na 
utilização das aeronaves para a consecução de seus objetivos, considerando as suas necessidades 
operacionais e as suas disponibilidades de recursos. 

 
5. DEFINIÇÕES 

a. Custo Total de Operação 
1) Tendo em vista que o propósito desta Instrução é o de levantar e identificar parâmetros que 

incidam sobre o valor do custo de operação por hora de voo de uma frota de helicópteros, no caso a 
da AvEx, partir-se-á do conceito de Custo Total de Operação que, em última análise, é totalmente 
dependente da definição, pelo operador, da lista de despesas que contribuem para a definição desse 
custo, bem como da forma de apropriá-los. 

2) O Custo Total de Operação é a soma das parcelas que podem ser direta ou indiretamente 
imputáveis ao desenvolvimento de atividades operacionais de uma frota de helicópteros. É dividido 
em Custos Direto e Indireto de Operação.  

b. Custo Direto de Operação 
1) É a totalização das parcelas de despesas diretamente necessárias para a operação de uma 

frota de helicópteros, padronizada ou não. Pode incluir fatores como: despesas inseridas nos custos 
de manutenção mais combustível, óleos e lubrificantes, parcelas de amortização do custo da 
aeronave, pagamentos de seguros, gastos com as tripulações etc. 

2) Deve-se observar que o estoque de peças de reposição, cuja maior ou menor quantidade 
varia com a disponibilidade necessária ou desejada, os procedimentos de manutenção adotados e o 
tamanho da frota, não compõem o Custo Direto de Operação, pois são, antes de tudo, considerados 
como ativos e não custos. A função dos estoques de suprimento é permitir manter a disponibilidade 
do helicóptero pela continuada existência de um item de suprimento utilizável, permanecendo seu 
nível sempre constante. 

c. Custo Indireto de Operação  
- É a totalização das parcelas de despesas que não podem ser imputáveis diretamente ao 

desenvolvimento de atividades operacionais de uma frota de helicópteros, padronizada ou não. Pode 
incluir despesas como: taxas de aeroportos, aluguel de hangar, custos administrativos, salários do 
pessoal de administração, custos de financiamento, custos de investimento etc. 

d. Custo de Manutenção 
- É definido como sendo a totalização das parcelas de despesas necessárias para manter o 

helicóptero em estado de disponibilidade operacional e é dividido em Custo Direto de Manutenção 
e Custo Indireto de Manutenção.  

e. Custo Direto de Manutenção 
1) O Custo Direto de Manutenção engloba as despesas: 

a) com mão-de-obra técnica de manutenção na realização de: atividades de manutenção 
programadas e não-programadas para reparação de células, motores, conjuntos, equipamentos e 
componentes, até grande inspeção; aplicação de modificações imperativas, recomendadas e 
facultativas decididas pelo operador; e assistência técnica do fabricante da aeronave e/ou motor, 
bem como de outros equipamentos necessários aos trabalhos de manutenção já citados; e 

b) com aquisição de componentes consumíveis, reparáveis ou revisáveis, efetivamente 
utilizados na manutenção de células, motores, conjuntos, equipamentos e componentes. 

2) Os custos de mão-de-obra e material são divididos em: 
     a) para os trabalhos executados sobre o helicóptero em visitas programadas ou não-

programadas até grande inspeção; e  
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b) para os trabalhos executados fora do helicóptero ou em oficinas. 
3) Os seguintes parâmetros influenciam no Custo Direto da Manutenção: 

a) referentes ao helicóptero: modificações incorporadoras, padrão na série de fabricação, 
idade e potencial consumido; 

b) referentes à operação: tempo de voo anual, duração média dos voos, defasagem de HV 
entre os motores e condições climáticas; e 

c) referentes ao operador: quantidade de helicópteros, meios em pessoal, instalação e 
ferramental, competência técnica, trabalhos realizados por terceiros e valor da mão-de-obra. 

f. Custo Indireto de Manutenção 
O Custo Indireto de Manutenção engloba as despesas com: 
1) pessoal não ligado diretamente à manutenção; 
2) formação e especialização do pessoal de manutenção; 
3) manutenção de ferramentas específicas ou não, de estocagem, de quinquilharia, de 

ingredientes, de matéria-prima, de água, energia elétrica e telecomunicação e de material de 
escritório; 

4) a evolução e atualização da documentação técnica; 
5) a estrutura de manutenção, de instalações e de veículos; 
6) outras despesas e taxas diversas com a não produção, que incluem despesas com doenças, 

acidentes etc; 
7) a administração de pedidos de manutenção em garantia; e 
8) o transporte, seguro e alfândega ligados à manutenção.  

g. Parâmetros de comparação 
1) Os conceitos abaixo têm forte influência sobre o Custo Direto de Operação e traduzem-se 

por coeficientes que são imputados aos custos operacionais de uma frota não-padronizada como 
parâmetros de comparação: 

a) coeficiente de concepção: traduz a maior ou menor garantia de qualidade reconhecida 
imputável a uma parte homogênea da frota. Em geral, é calculado com base nos parâmetros abaixo: 

(1) quantidade de helicópteros; 
(2) ambiente operacional; 
(3) nível tecnológico do helicóptero; 
(4) duração média dos voos; e 
(5) tempo de voo anual. 

b) coeficiente de confiabilidade: traduz a maior ou menor probabilidade de um helicóptero 
se encontrar em estado de disponibilidade. Em geral, é calculado com base nos parâmetros abaixo: 

(1) intervalos de manutenção programados; e 
(2) quantidade de remoções não-programadas. 

c) coeficiente de manutenibilidade: traduz o maior ou menor grau de complexidade e 
dificuldade para passar um helicóptero do estado de indisponibilidade para o estado de 
disponibilidade. Em geral, é calculado com base nos parâmetros abaixo: 

(1) suscetibilidade a panes; 
(2) facilidade no manuseio de ferramental e acesso ao objeto de manutenção em geral; 
(3) praticidade na análise de panes; e 
(4) praticidade no manuseio do ferramental e na execução da manutenção sobre o 

objeto. 
 2) Os parâmetros de comparação podem explicar porque aeronaves de porte e uso 

semelhantes podem apresentar custos de operação diferentes.  
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6. ESQUEMA GERAL DE FORMAÇÃO DE CUSTO 
Tendo como base as definições apresentadas, pode-se estabelecer os esquemas do custo global 

de uma aeronave e de uma frota, a seguir apresentados:  
a. Esquema do custo global de um helicóptero  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
Obs: o custo de aquisição nesse caso é, normalmente, introduzido sob a forma de amortização no 

custo direto de operação.  
b. Esquema do custo global de uma frota de helicópteros  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Custo Global do Helicóptero 
(ciclo de vida) 

Custo Durante a 
Operação 

Custo Residual ao Fim 
do Ciclo de Vida 

Custo de 
Aquisição 

Custo Total de 
Operação 

Custo Direto de 
Operação 

Custo Indireto de 
Operação 

Custo de 
manutenção 

(direto e indireto) 

Combustíveis, 
óleos e 

lubrificantes 

Amortização do 
custo da aeronave, 

seguros, custos 
com pessoal etc

Custo Direto de 
Operação 

Custo Indireto de 
Operação 

Custo Residual ao Fim 
do Projeto 

Custo Total de 
Operação 

Custo Global de uma Frota de 
Helicópteros (ciclo do projeto) 
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7. FORMAÇÃO DO CUSTO DIRETO DE OPERAÇÃO 

a. Para os operadores de helicópteros em geral, o Custo Direto de Operação é normalmente 
calculado para o período de um ano e formado pelo somatório dos custos que englobam diversas 
parcelas de despesas cuja composição está sintetizada no Anexo D. 

b. O Custo Direto de Operação é o somatório das seguintes parcelas: 
1) Custo Direto de Manutenção 

a) Inspeções programadas de célula e motor por HV e calendárica 
- somatório do preço total da mão-de-obra e do preço total dos componentes de 

substituição sistemática.  
b) Manutenção corretiva não-programada ou correção de discrepâncias 

- somatório dos preços das reparações dos componentes substituídos e dos preços da 
mão-de-obra para pesquisa de pane e substituição ou correção de discrepância. 

c) Manutenção por acidentes ou incidentes 
- somatório do preço total da mão-de-obra e do preço total dos componentes necessários 

para colocar em condições de voo as aeronaves que sofreram acidentes ou incidentes. 
d) Manutenção de componentes por término de potencial 

- somatório dos preços de revisão geral dos componentes programados para substituição 
por término de potencial e dos preços da mão-de-obra para sua substituição. 

e) Substituição de componentes por término de limite de vida 
- somatório dos preços dos componentes programados para substituição por limite de 

vida e dos preços de mão-de-obra para sua substituição. 
f) Aplicação de modificações 

- somatório do preço total da mão-de-obra para a aplicação e do preço do conjunto de 
componentes de instalação. 

g) Assistência técnica 
- somatório do preço das Assistências Técnicas externas prestadas ao operador.  

2) Custo Indireto de Manutenção 
a) Pessoal não-diretamente envolvido na manutenção 

- o somatório dos salários do pessoal não envolvido na manutenção e na instrução 
programada para esse pessoal. 

b) Documentação técnica 
- o preço da documentação técnica adquirida fora do contrato inicial. 

c) Instalações 
- o somatório dos valores amortizados de implantação da estrutura de manutenção 

instalada, dos veículos de apoio à atividade e da manutenção correspondente. 
d) Não-produção 

- o somatório dos valores pagos por taxas diversas, encargos sociais, doenças, acidentes 
com pessoal e instalações e outros de mesma natureza. 

e) Administração 
- o somatório dos valores pagos pelo transporte, alfândega e seguros. 

f) Outras despesas 
- o somatório dos valores pagos pela aferição de ferramentas, aquisição de quinquilharia 

e outras despesas com atividades não finalísticas. 
3) Custo de Envelhecimento da Frota 

- somatório dos valores amortizados dos helicópteros, do estoque, das ferramentas e dos 
veículos. 

4) Custo de Exploração em Voo 
a) Combustível 

- somatório dos valores pagos pelo combustível para o esforço aéreo previsto. 
b) De óleos e lubrificantes 

- valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor pago pelo combustível. 
c) De aeronavegantes 
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- somatório dos salários do pessoal instrutor, piloto e mecânico de vôo e outros 
aeronavegantes envolvidos na operação. 
 
8. CÁLCULO DO CUSTO DA HORA DE VOO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

a. Premissas básicas  
1) Os custos da HV para um mesmo helicóptero podem variar consideravelmente entre os 

operadores , porque estão sujeito fatores intervenientes, tais como: tipo de operação que executa, 
preços locais dos insumos, opcionais incorporados etc. Como as condições de utilização dos 
helicópteros da AvEx de um mesmo tipo são praticamente homogêneas, os cálculos serão feitos de 
forma a se obter uma frota cujo universo é o conjunto de helicópteros do mesmo tipo.  

2) Os diversos custos de HV da AvEx, calculados de acordo com o interesse e o objetivo da 
sua utilização, poderão englobar várias das diversas despesas já citadas e serão estabelecidos para 
uma determinada frota, pretendendo-se uma validade anual e expressos por valores convertidos em 
dólares americanos por hora voada, ou seja, US$/HV. 

3) O cálculo dos custos da HV será feito por frota de helicópteros. Por exemplo: AS 365 K – 
Pantera; HB 350 L1 – Esquilo/AS 550 A2 – Fennec; S70A-36 – Black Hawk; AS 532 UE – 
Cougar; EC 725 – Caracal; EC 120 – Colibri etc. 

4) Os dados a serem apropriados para o cálculo referem-se às despesas efetuadas para as 
operações no intervalo de tempo compreendido entre o início do Ano A-5 e o final do Ano A-1, 
sendo o valor da HV de cada tipo de aeronave a média dos valores calculados nesse período 
quinquenal, e será válido para todo o Ano A. 

5) No caso de frotas em implantação, será estimativo para o Ano A e calculado para os anos 
subseqüentes, com base nos dados colhidos progressivamente. 

6) O cálculo do custo da HV para o ano em curso (ano A) far-se-á, para fins estimativos do 
esforço aéreo futuro, até o dia 10 de dezembro do ano anterior (A-1) com valores até novembro de 
A-1, e consolidado até 20 de janeiro do Ano A. 

7) Para o cálculo das inspeções calendáricas, os conjuntos de suprimentos previstos serão 
considerados com os valores mais atualizados possível (do ano A-1). 

8) O esforço aéreo a ser considerado será definido em conjunto entre o Comando Logístico 
(COLOG), gestor dos recursos, e o Comando de Operações Terrestres (COTER), o gestor do 
esforço aéreo e responsável pela distribuição de HV, podendo ser reajustado tão logo seja conhecida 
a disponibilidade de recursos. 

9) Se o componente for substituído ou revisado com base em ciclo ou tempo calendárico, 
tomar-se-á por base o número de horas de voo necessárias para cobrir os ciclos ou o tempo 
calendárico correspondente. 

10) Para as despesas calculadas em bases de tempo calendárico serão consideradas as horas de 
voo executadas no período de tempo calendárico correspondente. 

11) As despesas com os acidentes e incidentes serão obtidas da média dos últimos cinco anos, 
considerando-se aqueles já orçados. 

12) Quando for o caso considerar, utilizar os parâmetros que serão citados da seguinte forma:  
a) Mão-de-obra  

(1) quando o serviço for executado pela AvEx, normalmente manutenção programada 
até as inspeções básicas, manutenção corretiva não-programada corrente, aplicação de modificações 
e correção de discrepâncias, caso se opte por apropriar o valor da mão-de-obra, dever-se-á tomar o 
custo do homem-hora (H/H) da AvEx, sendo o mesmo calculado de forma global considerando-se o 
efetivo previsto diretamente envolvido na manutenção, trabalhando seis horas por dia durante vinte 
dias por mês. 

(2) quando o serviço for executado por terceiros, normalmente grandes inspeções, 
manutenção por acidentes e incidentes, revisão geral ou reparação de componentes, o valor da mão-
de-obra é aquele praticado nos contratos com a AvEx pelo reparador autorizado do fabricante, 
considerando o tipo de helicóptero e o nível de manutenção. 

b) Amortização de custo 
- a depreciação ou amortização, caso se optar por apropriá-la, será feita considerando 
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uma vida útil de trinta anos para instalações, vinte anos para aeronaves e estoques e dez anos para 
os demais bens depreciáveis, a partir da data do recebimento do bem pela AvEx, pelo método da 
soma de valores, de acordo com a tabela a seguir.  

 
b. Fórmula de cálculo das parcelas de despesas na AvEx  

1) Custo Direto de Manutenção 
a) Para inspeções programadas por HV de célula 

- quociente do somatório do preço total da mão-de-obra e do preço total dos 
componentes de substituição sistemática, durante um ciclo de inspeções, dividido pela quantidade 
de HV desse ciclo.  

b) Para inspeções programadas calendáricas de célula 
- quociente do somatório do preço total da mão-de-obra e do preço total dos 

componentes de substituição sistemática, durante um ciclo de inspeções, dividido pelo período de 
duração desse ciclo, sendo este último, multiplicado pela quantidade de HV correspondente ao 
esforço aéreo estimado para o ano subsequente.  

c) Para inspeções programadas por HV de motor 
- quociente do somatório do preço total da mão-de-obra e do preço total dos 

Para instalações Para aeronaves e estoque Para demais bens 
Fim 
do 
ano 

Perda de 
valor no 

ano 

Perda de 
valor até o 

ano 

Fim 
do 
ano

Perda de 
valor no 

ano 

Perda de 
valor até o 

ano 

Fim 
do 
ano

Perda de 
valor no 

ano 

Perda de 
valor até o 

ano 
1 6,45% 6,45% 1 9,52% 9,52% 1 18,18% 18,18%
2 6,24% 12,69% 2 9,05% 18,57% 2 16,36% 34,54%
3 6,02% 18,71% 3 8,57% 27,14% 3 14,55% 49,09%
4 5,81% 24,51% 4 8,10% 35,23% 4 12,73% 61,82%
5 5,59% 30,11% 5 7,62% 42,85% 5 10,91% 72,73%
6 5,38% 35,48% 6 7,14% 50,00% 6 9,09% 81,82%
7 5,16% 40,64% 7 6,67% 56,66% 7 7,27% 89,09%
8 4,95% 45,59% 8 6,19% 62,85% 8 5,45% 94,54%
9 4,73% 50,32% 9 5,71% 68,57% 9 3,64% 98,18%
10 4,52% 54,84% 10 5,24% 73,81% 10 1,82% 100,00%
11 4,30% 59,14% 11 4,76% 78,57%    
12 4,09% 63,22% 12 4,29% 82,85%    
13 3,87% 67,10% 13 3,81% 86,66%    
14 3,66% 70,75% 14 3,33% 90,00%    
15 3,44% 74,19% 15 2,86% 92,85%    
16 3,23% 77,42% 16 2,38% 95,23%    
17 3,01% 80,43% 17 1,90% 97,14%    
18 2,80% 83,22% 18 1,43% 98,57%    
19 2,58% 85,80% 19 0,95% 99,52%    
20 2,37% 88,17% 20 0,48% 100,00%    
21 2,15% 90,32%       
22 1,94% 92,26%       
23 1,72% 93,98%       
24 1,51% 95,48%       
25 1,29% 96,77%       
26 1,08% 97,85%       
27 0,86% 98,71%       
28 0,65% 99,35%       
29 0,43% 99,78%       
30 0,22% 100,00%       
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componentes de substituição sistemática, durante um ciclo de inspeções, dividido pela quantidade 
de HV desse ciclo.  

d) Para substituição de componentes com limite de vida 
- somatório dos quocientes da soma do preço de cada componente programado para 

substituição por limite de vida e do preço da mão-de-obra de cada substituição, dividido pela 
quantidade de HV prevista como limite de vida do componente. 

e) Para manutenção corretiva não-programada corrente, aplicação de modificações e 
correção de discrepâncias 

- quociente do somatório, no quinquênio tomado como base de cálculo, dos preços dos 
componentes substituídos para manutenção corrente, do conjunto de componentes de instalação de 
modificações, da correção de discrepâncias e dos preços da mão-de-obra para pesquisa de pane e 
substituição e instalação de componentes ou correção de discrepância, dividido pela quantidade de 
HV acumulada pela frota no quinquênio tomado como base de cálculo.  

f) Para manutenção por acidentes ou incidentes 
- quociente do somatório, no quinquênio tomado como base de cálculo, do preço total 

da mão-de-obra e do preço total dos componentes necessários para colocar as aeronaves que 
sofreram acidentes ou incidentes em condições de voo, dividido pela quantidade de HV acumulada 
pela frota no quinquênio tomado como base de cálculo. 

g) Para revisão geral de componentes  
- somatório dos quocientes da soma do preço de revisão geral de cada componente 

programado para substituição por término de potencial e do preço da mão-de-obra de cada 
substituição, dividido pela quantidade de HV prevista como potencial do componente. 

h) Para reparação de componentes 
- somatório, no quinquênio tomado como base de cálculo, dos preços das reparações dos 

componentes substituídos e dos preços da mão-de-obra para pesquisa de pane e substituição, 
dividido pela quantidade de HV acumulada no quinquênio tomado como base de cálculo. 

i) Para Assistência Técnica 
- quociente do somatório, no quinquênio tomado como base de cálculo, do preço das 

Assistências Técnicas externas prestadas ao operador, dividido pela quantidade de HV acumulada 
pela frota no quinquênio tomado como base de cálculo. 

2) Custo Indireto de Manutenção 
a) Para pessoal não-diretamente envolvido na manutenção 

- quociente do somatório dos salários do efetivo previsto não-diretamente envolvido na 
manutenção, considerando a carga de trabalho de seis horas por dia durante vinte dias por mês, 
dividido pela quantidade de HV correspondente ao esforço aéreo estimado para o ano subseqüente.  

b) Para Documentação Técnica 
- quociente do somatório, no quinquênio tomado como base de cálculo, do preço da 

documentação técnica adquirida fora do contrato inicial, dividido pela quantidade de HV acumulada 
pela frota no quinquênio tomado como base de cálculo. 

c) Para instalações 
- quociente do somatório da amortização anual do preço pago pela implantação da 

estrutura de manutenção instalada, pela aquisição dos veículos de apoio à atividade e do valor da 
manutenção correspondente, considerando uma vida útil de 30 (trinta) anos, a partir da data do 
recebimento do bem pela AvEx, dividido pela quantidade de HV correspondente ao esforço aéreo 
estimado para o ano subsequente.  

d) Para administração 
- quociente do somatório, no quinquênio tomado como base de cálculo, do preço pago 

pelo transporte, alfândega e seguros, dividido pela quantidade de HV acumulada pela frota no 
quinquênio tomado como base de cálculo. 

e) Para outras despesas 
- quociente do somatório, no quinquênio tomado como base de cálculo, do preço pago 

pela aferição de ferramentas, aquisição de quinquilharias, água, energia elétrica, telecomunicação, 
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material de escritório e outras despesas administrativas, dividido pela quantidade de HV acumulada 
pela frota no quinquênio tomado como base de cálculo. 

3) Custo de Envelhecimento da Frota 
a) Para helicópteros 

- quociente do somatório da amortização anual do preço pago por cada helicóptero, 
considerando uma vida útil de vinte anos, a partir da data do recebimento do bem pela AvEx, 
dividido pela quantidade de HV correspondente ao esforço aéreo estimado para o ano subsequente.  

b) Para estoque 
- quociente do somatório da depreciação anual do preço pago por estoques, 

considerando uma vida útil de vinte anos, a partir da data do recebimento do bem pela AvEx, 
dividido pela quantidade de HV correspondente ao esforço aéreo estimado para o ano subsequente.  

c) Para ferramentas, equipamentos e instrumentos 
- quociente do somatório da depreciação anual do preço pago por ferramentas, 

equipamentos e instrumentos, considerando uma vida útil de dez anos, a partir da data do 
recebimento do bem pela AvEx, dividido pela quantidade de HV correspondente ao esforço aéreo 
estimado para o ano subsequente.  

d) Para viaturas 
- quociente do somatório da depreciação anual do preço pago por viaturas, considerando 

uma vida útil de dez anos, a partir da data do recebimento do bem pela AvEx, dividido pela 
quantidade de HV correspondente ao esforço aéreo estimado para o ano subsequente.  

4) Custo de Exploração em Voo 
a) Para combustível 

- preço pago pelo combustível, necessário para executar uma hora de voo, ao preço do 
último contrato de aquisição da AvEx ou da cotação mais recente. 

b) Para óleos e lubrificantes 
- valor correspondente a 4% (quatro por cento) do valor pago pelo combustível 

necessário para executar uma hora de voo ao preço do último contrato de aquisição da AvEx ou da 
cotação mais recente. 

c) Para aeronavegantes 
- quociente da totalização dos vencimentos mensais atualizados do pessoal envolvido na 

operação, dois pilotos e dois mecânicos por aeronave, considerando-se o posto de Capitão para os 
pilotos e a graduação de 2º Sargento para os mecânicos, dividido pela carga de trabalho de seis 
horas por dia durante vinte dias por mês, ou seja, cento e vinte horas mensais. 

 
9. FORMAÇÃO DO CUSTO DA HORA DE VOO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

A formação dos diversos custos da AvEx será tratada em Instruções específicas, de acordo com a 
necessidade e o interesse na sua utilização. 

 
10. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

 Esta norma foi revisada para atualizar as modificações conceituais e de parâmetros de cálculo 
testados e levantados, conforme as particularidades operacionais e logísticas da AvEx, motivo pelo 
qual a DMAvEx solicita a colaboração das partes envolvidas no seu aperfeiçoamento, por meio de 
sugestões, remetidas pelos canais de Comando. 

 
11. ANEXOS 

 a. A – Gráfico de Evolução do Custo de uma Frota de Aeronaves. 
 b. B – Gráfico de Evolução do Custo da HV de uma Aeronave. 
 c. C – Responsabilidades no Custo de Operação. 
 d. D – Formação do Custo Direto de Operação. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =FIM DA NORMA= = = = = = = = = = = = = = = =  
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Figura 1 - Gráfico de Evolução do Custo de uma Frota de Aeronaves 
= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =FIM DO ANEXO= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  



INSTRUÇÃO 
DE 

AVIAÇÃO 
DO 

EXÉRCITO 

ANEXO B 
GRÁFICO DE EVOLUÇÃO DO CUSTO DA HORA DE VOO DE UMA AERONAVE 

InAvEx 
 

3.009 
 

ago 2009 
 

 

0,00

1.000,00

2.000,00

3.000,00

4.000,00

5.000,00

6.000,00

7.000,00

0 100 200 300 400 500 600 700 800 900 1000
HV/Anv

C
us

to
 (R

$)

Custo baseado no POA

Custo baseado no DHV

Custo total

 
 

Figura 2 - Gráfico de Evolução do Custo da Hora de Voo de uma Aeronave 
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Tabela 1 - Responsabilidades no Custo de Operação 
 

CLASSIFICAÇÃO 
DAS PARCELAS RESPONSÁVEL PARCELAS DO CUSTO 

Custo fixo gerado 

pelo fabricante 
Fabricante 

- Preço do helicóptero básico 

- Preço dos opcionais 

- Preço do treinamento inicial 

- Nível tecnológico 

- Qualidade imputável ao material 

Custo variável 

facilmente 

controlável pelo 

operador 

- Custo da mão-de-obra das tripulações 

- Adoção de seguros de pessoal 

- Duração média dos vôos 

- Custo das atividades terceirizadas de operação 

Custo essencialmente 

variável sem domínio 

do operador 

Operador 

- Custo de gerenciamento da frota 

- Nível de competência do pessoal de manutenção 

- Tipo de manutenção praticada 

- Forma de utilização do tempo 

- Quantidade de tempo dedicado à manutenção 

- Adoção de seguros do material 

- Custo do suprimento 

- Custo das ferramentas  

- Custo dos equipamentos 

- Custo da aplicação de modificações 

- Custo do combustível, óleo e lubrificantes 
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Tabela 2 - Formação do Custo Direto de Operação  
Despesas/Parcelas Fatores  Custos O que fazer Sobre o que custear O que custear 

Inspeção programada de 
célula e motor por HDV e 
calendárica 
Manutenção corretiva não-
programada 
Manutenção corretiva por 
acidentes e inci dentes 
Manutenção de com- 
ponentes por término de 
potencial 
Substituição de com- 
ponentes por término de 
limite de vida 
Aplicação de modificações

Custo Direto 
de 

Manutenção 

Assistência técnica 

- Célula 
- Motor 
- Componentes 
- Equipamentos 

- Mão-de-obra 
- Suprimento 

Sobre o que custear O que custear 

Pessoal  - Não ligado diretamente à manutenção 
- Instrução do pessoal de manutenção 

Documentação - Evolução e atualização 

Instalações 
- Estrutura 
- Manutenção 
- Veículos 

Não-produção - Taxas diversas e encargos sociais 
- Doenças, acidentes etc 

Administração - Pedido de garantia 
- Transporte, alfândega e seguros  

Custo 
de 

Manuten-
ção 

Custo 
Indireto de 

Manutenção 

Outros 

- Manutenção de ferramentas 
- Estocagem 
- Quinquilharias, ingredientes e matéria-
prima 
- Água, energia elétrica, telecomunicação 
e material de escritório 

Custo de 
Envelhecimento da 

Frota 
Amortização 

- Dos helicópteros 
- Do estoque 
- Das ferramentas, equipamentos e instru- 
mentos 
- Dos veículos etc  

Combustível, óleo e 
lubrificantes 

- Combustível 
- Óleos 
- Outros óleos e fluidos 

C 
u 
s 
t 
o 
 

D 
i 
r 
e 
t 
o 
 
d 
e 
 

O 
p 
e 
r 
a 
ç 
ã 
o 
 
 

Custo de Exploração em 
Vôo 

Aeronavegantes 

- Pilotos 
- Mecânicos de vôo 
- Instrutores 
- Outros aeronavegantes e técnicos 
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