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1. FINALIDADE 
a. Regular e orientar sobre o tratamento dos fatores concorrentes e os procedimentos para os 

cálculos dos valores da hora de voo (HV) das aeronaves da Aviação do Exército (AvEx), para a 
obtenção do Custo Orçamentário para Operação (COO). 

b. Fornecer as planilhas para a realização dos cálculos dos custos de HV e a obtenção do Custo 
Orçamentário para Operação (COO). 

c. Definir responsabilidades em relação ao cálculo dos custos de HV e do Custo Orçamentário 
para Operação (COO). 

 
2. OBJETIVOS 

a. Complementar as Normas Administrativas Referentes ao Material de Aviação do Exército. 
b. Fornecer subsídios necessários para a realização dos cálculos dos valores da HV das aeronaves da 

AvEx para as diversas finalidades, bem como para a obtenção do Custo Orçamentário para Operação 
(COO), que orientará as estimativas de necessidades orçamentárias. 

c. Padronizar os procedimentos e os dados relativos ao cálculo dos custos de HV e do Custo 
Orçamentário para Operação (COO), no âmbito da 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). 
e. Instrução Normativa de Conhecimentos Básicos para o Cálculo dos Custos de Hora de Voo 

das Aeronaves da Aviação do Exército (InAvEx 3.009 - out 09). 
 

4. CONSIDERAÇÕES GERAIS 
a. Esta Instrução de Aviação do Exército é baseada nos conhecimentos fornecidos na InAvEx 

3.009 - Conhecimentos Básicos para o Cálculo dos Custos de Hora de Voo das Aeronaves da 
Aviação do Exército. 

b. Os custos de HV e a obtenção do Custo Orçamentário para Operação (COO) fornecerão à 
AvEx os meios para o levantamento das necessidades de recursos orçamentários anuais e os 
parâmetros para a valorização de determinada missão, operação, instrução ou adestramento, a ser 
cumprida em benefício da própria AvEx, do Exército ou ainda de terceiros, normalmente, órgãos 
governamentais diversos.  

c. O Custo Orçamentário para Operação (COO) pressupõe a idéia de um Piso Orçamentário 
Anual (POA), normalmente condensando os custos anualmente fixos, e de Despesas com Base na 
Hora de Voo de Operação (DHV), normalmente condensando os custos que variam com o esforço 
aéreo despendido, conforme o Anexo A. 

d. O Piso Orçamentário Anual (POA) é formado, no âmbito de cada frota, pelo conjunto de 
despesas inadiáveis e previsíveis, variável a cada ano, necessário para deixar a frota operacional e 
disponível, mesmo no caso de uma imobilização da frota, total ou parcial, relativamente longa e 
imprevisível. É formado pelas seguintes despesas: para grandes inspeções (ou equivalentes) 
programadas calendáricas de célula; para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas 
calendáricas de célula; para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) 
programadas calendáricas de célula; para revisões gerais programadas calendáricas de motores e 
módulos; para inspeções programadas calendáricas de motores e módulos; para substituição de 
componentes com limite de vida calendárico (de células e de motores); para manutenção corretiva 
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corrente, incluindo aqueles por aplicação de modificações e por correção de discrepâncias; para 
manutenção corretiva por acidentes e incidentes aeronáuticos; para assistência técnica; para outras 
despesas; e para prevenir riscos.  

e. As Despesas com Base na Hora de Voo de Operação (DHV) são aquelas que variam 
proporcionalmente à quantidade de horas de voo executadas, medidas ao longo do período anual. 
São as seguintes: para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas por HV de célula; para 
inspeções básicas (ou equivalentes) programadas por HV de célula; para outras inspeções 
(operacionais, complementares ou equivalentes) programadas por HV de célula; para revisões 
gerais programadas por HV de motores e módulos; para inspeções programadas por HV de motores 
e módulos; para substituições de componentes com limite de vida por HV (de células e de motores); 
para revisão geral de componentes (de células e de motores); para reparação de componentes (de 
células e de motores); para combustível; para óleos e lubrificantes; e para prevenir riscos. 

f. Não incidirão no Custo Orçamentário para Operação (COO) os valores de mão-de-obra dos 
serviços executados pela AvEx, já que são custeadas por provisão orçamentária diferente da 
destinada ao custeio da AvEx. 

g. Uma parcela percentual de despesa relativa a riscos será atribuída ao Piso Orçamentário Anual 
(POA) e outra às Despesas com Base na Hora de Voo de Operação (DHV) para prevenir flutuações 
no câmbio, aumento do preço da mão-de-obra, aumento do preço de componentes, flutuações 
imprevisíveis de demanda, pequenas despesas não apropriadas etc. 

h As despesas para a formação de estoque de peças de reposição (cuja maior ou menor 
quantidade varia com a disponibilidade necessária, os procedimentos de manutenção adotados e o 
tamanho da frota) não incidirão no Custo Orçamentário para Operação (COO), pois são 
considerados como bens (investimentos) e não custos. A função dos estoques de suprimento é 
permitir manter a disponibilidade da aeronave pela constante existência de um componente 
utilizável, de acordo com o nível de estoque para ele estabelecido. 

i. A coleta de dados visando ao cálculo do custo de HV deverá ser executada com a participação 
de todos os elementos pertencentes à estrutura logística da AvEx, o que garantirá maior 
transparência, conhecimento e exatidão na apropriação das parcelas componentes do custo final 
calculado. 

j. Deverão ser envidados esforços no sentido de que a apropriação dos custos de manutenção e 
suprimento se façam de maneira automatizada, utilizando-se de uma ferramenta de tecnologia de 
informação que seja integrada aos sistemas de controle da manutenção e suprimento, segregando as 
despesas referentes a motores e seus componentes e as referentes a células e seus componentes. 

k. A DMAvEx é a responsável pelo cálculo, consolidação e determinação dos custos finais de 
HV dos diversos tipos de aeronaves do Exército Brasileiro (EB). 

 
5. COMPOSIÇÃO DO CUSTO ORÇAMENTÁRIO PARA OPERAÇÃO 

a. O Custo Orçamentário para Operação (COO), esquematicamente representado no Anexo A, é 
composto como se segue: 

1) Piso Orçamentário Anual 
a) para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula; 
b) para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula; 
c) para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) programadas 

calendáricas de célula; 
d) para revisões gerais programadas calendáricas de motores e módulos; 
e) para inspeções programadas calendáricas de motores e módulos; 
f) para substituições de componentes com limite de vida calendárico; 

(1) de células; 
(2) de motores; 

g) para manutenção corretiva corrente, incluindo aquelas por aplicação de modificações e 
por correção de discrepâncias; 

h) para manutenção corretiva por acidentes e incidentes aeronáuticos; 



InAvEx - 3.010/out 2009 
 

 

3

 

i) para assistência técnica 
j) para outras despesas; e 
k) para prevenir riscos. 

2) Despesas com Base na Hora de Voo de Operação 
a) para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas por HV de célula; 
b) para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas por HV de célula; 
c) para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) programadas por 

HV de célula; 
d) para revisões gerais programadas por HV de motores e módulos; 
e) para inspeções programadas por HV de motores e módulos; 
f) para substituições de componentes com limite de vida por HV:  

(1) de células; 
(2) de motores; 

g) para revisão geral de componentes:  
(1) de células; 
(2) de motores; 

h) para reparação de componentes:  
(1) de células; 
(2) de motores; 

i) para combustível; 
j) para óleos e lubrificantes; e 
k) para prevenir riscos. 

b. O Custo Orçamentário para Operação (COO), regra geral, é calculado em determinado ano, 
com base na média histórica das despesas dos últimos cinco anos (do Ano A-5 ao Ano A-1), para 
servir de estimativa para as necessidades orçamentárias do ano que se seguirá (Ano A). 

 
6. CÁLCULO DO VALOR DA HORA DE VOO DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

a. O Custo Orçamentário para Operação (COO) em determinado ano, representado conforme a 
fórmula a seguir, é o somatório do Piso Orçamentário Anual (POA) com as Despesas com Base na 
Hora de Voo de Operação (DHV), correspondentes ao esforço aéreo planejado para determinado 
ano, conforme a fórmula: 

 
 

COO = POA + DHV 
 

 
b. Por serem custeadas por outra provisão orçamentária, não incidirão no Custo Orçamentário 

para Operação os valores de mão-de-obra dos serviços executados pela AvEx, nas despesas para 
manutenção programada até as grandes inspeções de aeronaves e revisões gerais de motores, para 
substituição de componentes com limite de vida, para manutenção corretiva corrente, aplicação de 
modificações e correção de discrepâncias, nem aquelas relativas à mão-de-obra dos aeronavegantes. 

c. O Piso Orçamentário Anual, composto conforme Anexo A, é calculado pelo somatório das 
despesas anuais programadas a seguir relacionadas, conforme a fórmula: 

 
 

POA = ∑(Despesas Anuais Programadas) 
 

 
1) para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula, cujo valor é 

a média histórica dos últimos cinco anos do somatório do preço total da mão-de-obra cobrado pelas 
empresas de manutenção contratadas para a realização do serviço mais o preço total dos 
componentes de substituição sistemática e outros componentes aplicados durante as grandes 
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inspeções (ou equivalentes) realizadas no período. O valor das grandes inspeções (ou equivalentes) 
realizadas pela AvEx será calculado separadamente e nele não será contabilizado o preço total da 
mão-de-obra. Para a previsão da primeira grande inspeção (ou equivalente) o valor será estimado. O 
resultado será multiplicado pela quantidade dessas inspeções previstas, a serem realizadas por 
empresa contratada e/ou pela AvEx, para o ano que se seguirá; 

2) para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula, cujo valor é a 
média histórica dos últimos cinco anos do somatório do preço total da mão-de-obra cobrado pelas 
empresas de manutenção contratadas para a realização do serviço mais o preço total dos 
componentes de substituição sistemática e outros componentes aplicados durante as inspeções 
básicas (ou equivalentes) realizadas no período. O valor das inspeções básicas (ou equivalentes) 
realizadas pela AvEx será calculado separadamente e nele não será contabilizado o preço total da 
mão-de-obra. Para a previsão da primeira inspeção básica (ou equivalente) o valor será estimado. O 
resultado será multiplicado pela quantidade dessas inspeções previstas, a serem realizadas por 
empresa contratada e/ou pela AvEx, para o ano que se seguirá; 

3) para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) programadas 
calendáricas de célula, cujo valor é o quociente do preço total dos componentes de substituição 
sistemática, durante um ciclo de inspeções, ou seja, até a grande inspeção e excluídos o seu valor e 
os das básicas, dividido pelo período de duração desse ciclo em anos. As inspeções operacionais e 
complementares (ou equivalentes) serão, em princípio, todas realizadas pela AvEx e não será 
contabilizado o preço total da mão-de-obra. O resultado será multiplicado pela quantidade dessas 
inspeções previstas, a serem realizadas pela AvEx, para o ano que se seguirá; 

4) para revisões gerais programadas calendáricas de motores e módulos, cujo valor é a média 
histórica dos últimos cinco anos do somatório do preço total da mão-de-obra cobrado pelas 
empresas de manutenção contratadas para a realização do serviço mais o preço total dos 
componentes de substituição sistemática e outros componentes aplicados durante essa revisão geral. 
Para a previsão da primeira revisão geral o valor será estimado. As revisões gerais serão, em 
princípio, todas realizadas por empresa de manutenção contratada. O resultado será multiplicado 
pela quantidade dessas inspeções previstas, a serem realizadas por empresa de manutenção 
contratada, para o ano que se seguirá; 

5) para inspeções programadas calendáricas de motores e módulos, cujo valor é o quociente 
do preço total dos componentes de substituição sistemática, durante um ciclo de inspeções, ou seja, 
até a revisão geral e excluído seu valor, dividido pelo período de duração desse ciclo em anos. As 
inspeções programadas calendáricas de motores e módulos serão, em princípio, todas realizadas 
pela AvEx e não será contabilizado o preço total da mão-de-obra. O resultado será multiplicado pela 
quantidade dessas inspeções previstas, a serem realizadas pela AvEx, para o ano que se seguirá; 

6) para substituições de componentes (de células e motores) com limite de vida calendárico, 
cujo valor é o somatório do quociente da média histórica dos últimos cinco anos do preço de cada 
componente programado para substituição por limite de vida, dividido pelo período de duração 
desse limite de vida em anos; 

7) para manutenção corretiva corrente, incluindo aqueles por aplicação de modificações e por 
correção de discrepâncias, cujo valor é a média histórica dos últimos cinco anos do somatório dos 
preços dos componentes substituídos para manutenção corrente, do conjunto de componentes de 
instalação de modificações e dos componentes substituídos para correção de discrepâncias. O valor 
do somatório dos preços dos componentes substituídos para manutenção corrente, do conjunto de 
componentes de instalação de modificações e dos componentes substituídos para correção de 
discrepâncias será obtido abatendo-se do total de aquisição dos suprimentos no DE, diretamente, e 
por crédito e outros recursos, o somatório dos valores dos componentes apropriados nas outras 
despesas e parcelas das Despesas com Base na Hora de Voo de Operação, bem como aqueles 
destinados à formação de estoques;  

8) para manutenção corretiva por acidentes e incidentes aeronáuticos, cujo valor é a média 
histórica dos últimos cinco anos do somatório dos preços dos componentes substituídos para 
manutenção para correção de discrepâncias decorrentes de acidentes e incidentes aeronáuticos e das 
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despesas com mão-de-obra externa; 
9) para assistência técnica, cujo valor é a média histórica dos últimos cinco anos do somatório 

dos preços das assistências técnicas externas prestadas à AvEx. 
10) para outras despesas, cujo valor é o total estimado para despesas previstas para realização 

no ano considerado; e 
11) para prevenir riscos, cujo valor corresponde ao percentual de 10% (dez por cento) sobre o 

somatório das outras despesas que compõem o Piso Orçamentário Anual (POA). 
d. As Despesas com Base na Hora de Voo de Operação (DHV), listadas no Anexo A, são 

calculadas com base no Valor Interno da Hora de Voo de Operação [VI(HV)]. O Valor Interno da 
Hora de Voo de Operação [VI(HV)] é calculado pelo somatório das parcelas a seguir relacionadas, 
conforme a fórmula: 

 
 

VI(HV) = ∑(Parcelas com Base na HV) 
 

 
1) parcela para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas por HV de célula, cujo valor 

é o quociente da média histórica dos últimos cinco anos do somatório do preço total da mão-de-obra 
cobrado pelas empresas de manutenção contratadas para a realização do serviço mais o preço total 
dos componentes de substituição sistemática e outros componentes aplicados durante as grandes 
inspeções (ou equivalentes) realizadas no período dividido pelo ciclo da grande inspeção 
programada por HV. O valor das grandes inspeções (ou equivalentes) realizadas pela AvEx será 
calculado separadamente e nele não será contabilizado o preço total da mão-de-obra. Para a 
previsão da primeira grande inspeção (ou equivalente) o valor será estimado; 

2) parcela para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas por HV de célula, cujo valor 
é o quociente da média histórica dos últimos cinco anos do somatório do preço total da mão-de-obra 
cobrado pelas empresas de manutenção contratadas para a realização do serviço mais o preço total 
dos componentes de substituição sistemática e outros componentes aplicados durante as inspeções 
básicas (ou equivalentes) realizadas no período dividido pelo ciclo da inspeção básica programada 
por HV. O valor das inspeções básicas (ou equivalentes) realizadas pela AvEx será calculado 
separadamente e nele não será contabilizado o preço total da mão-de-obra. Para a previsão da 
primeira inspeção básica (ou equivalente) o valor será estimado; 

3) parcela para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) programadas 
por HV de célula, cujo valor é o quociente do preço total dos componentes de substituição 
sistemática, durante um ciclo de inspeções, ou seja, até a grande inspeção e excluídos o seu valor e 
os das básicas, dividido pelo ciclo da grande inspeção programada por HV. As inspeções 
operacionais e complementares (ou equivalentes) serão, em princípio, todas realizadas pela AvEx e 
não será contabilizado o preço total da mão-de-obra; 

4) parcela para revisões gerais programadas por HV de motores e módulos, cujo valor é o 
quociente da média histórica dos últimos cinco anos do somatório do preço total da mão-de-obra 
cobrado pelas empresas de manutenção contratadas para a realização do serviço mais o preço total 
dos componentes de substituição sistemática e outros componentes aplicados durante as revisões 
gerais realizadas no período dividido pelo ciclo da revisão geral programada por HV. Para a 
previsão da primeira revisão geral o valor será estimado. As revisões gerais serão, em princípio, 
todas realizadas por empresa de manutenção contratada; 

5) parcela para inspeções programadas por HV de motores e módulos, cujo valor é o 
quociente do preço total dos componentes de substituição sistemática, durante um ciclo de 
inspeções, ou seja, até a revisão geral e excluído seu valor, dividido pelo ciclo da revisão geral 
programada por HV. As inspeções programadas por HV de motores e módulos serão, em princípio, 
todas realizadas pela AvEx e não será contabilizado o preço total da mão-de-obra; 

6) parcela para substituições de componentes (de células e de motores) com limite de vida por 
HV, cujo valor é o somatório do quociente da média histórica dos últimos cinco anos do preço de 
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cada componente programado para substituição por limite de vida, dividido pelo ciclo desse limite 
de vida por HV; 

7) parcela para revisão geral de componentes (de células e de motores), cujo valor é o 
somatório dos quocientes da média histórica dos últimos cinco anos do preço de cada componente 
programado para substituição por término de potencial, dividido pela quantidade de HV prevista 
como potencial do componente;  

8) parcela para reparação de componentes (de células e de motores), cujo valor é o quociente 
do somatório dos preços das reparações dos componentes substituídos cobrados pelas empresas de 
manutenção contratadas acumulado nos últimos cinco anos, dividido pela quantidade de HV 
acumulada pela frota no período considerado. Para a previsão da primeira incidência os valores 
serão estimados; 

9) parcela para combustível, cujo valor é o preço pago pelo combustível necessário para 
executar uma HV ao preço do último contrato de aquisição da AvEx ou da cotação mais recente; 

10) parcela para óleos e lubrificantes, cujo valor corresponde ao percentual mundialmente 
aceito de 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; e 

11) parcela para prevenir riscos, cujo valor corresponde ao percentual de 10% (dez por cento) 
sobre o somatório das outras parcelas que compõem o Valor Interno da Hora de Voo de Operação 
[VI(HV)]. 

e. O total das Despesas com Base na Hora de Voo de Operação (DHV), listadas no Anexo A, é o 
produto do Valor Interno da Hora de Voo de Operação [VI(HV)] multiplicado pelo esforço aéreo 
planejado para o ano considerado, conforme a fórmula: 

 
 

DHV = VI(HV) x Esforço Aéreo Planejado 
 

 
f. Os responsáveis pelos cálculos poderão optar por não apropriar algumas despesas, caso seja 

julgado de ocorrência excepcional ou de comportamento de tal forma anormal que comprometa a 
fidelidade do cálculo, inserindo-as como despesas orçamentárias excepcionais. 
 
7. FINALIDADE DOS DIVERSOS CÁLCULOS 

a. Os valores de HV calculados no bojo do Custo Orçamentário para Operação (COO) 
fornecerão à AvEx os meios para o levantamento das necessidades de recursos orçamentários 
anuais e os necessários à valorização de determinada missão, operação, instrução ou adestramento, 
a ser cumprida em benefício da própria AvEx, do EB ou ainda de terceiros, normalmente, órgãos 
governamentais diversos.  

1) Para o levantamento das necessidades de recursos orçamentários anuais, com base no 
esforço aéreo planejado, será utilizado o Custo Orçamentário de Operação (COO), cuja fórmula 
detalhada é: 

 
 

COO = ∑(Despesas Anuais Programadas) + VI(HV) x Esforço Aéreo Planejado 
 

 
2) Para o levantamento da capacidade de cumprir missões do EB com suplementações 

posteriores ao orçamento anual distribuído será utilizado o Valor Interno da Hora de Voo de 
Operação [VI(HV)], aplicando-se a fórmula a seguir:   

 
 

Capacidade Suplementar para Missões Internas = Suplemento Orçamentário / VI(HV) 
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3) Os recursos necessários para cumprir determinada missão, operação ou instrução, em 

benefício de terceiros, normalmente órgão governamental, serão calculadas com base no Valor 
Externo da Hora de Voo de Operação [VE(HV)]. O Valor Externo da Hora de Voo de Operação 
[VE(HV)] é calculado aplicando-se a fórmula a seguir: 

 
 

VE(HV) = (POA + DHV) / Esforço Aéreo Planejado 
 

 
 
4) Portanto, os recursos necessários para cumprir determinada missão em benefício de 

terceiros será calculado aplicando-se a fórmula a seguir:   
 

 
Necessidades para Missões Externas = VE(HV) x Esforço Aéreo para a Missão Externa 

 
 
 
b. Outros valores de HV poderão ser calculados no bojo do Custo Orçamentário para Operação 

(COO) de acordo com a finalidade de emprego. 
 
 

8. RESPONSABILIDADES EM RELAÇÃO AO CÁLCULO  
a. Do COLOG 

1) Emitir normas referentes ao cálculo de custo da HV. 
2) Disponibilizar recursos orçamentários próprios ou de outras fontes para o COTER 

dimensionar e alocar o esforço aéreo anual da AvEx. 
3) Coordenar com o COTER as possibilidades e necessidades orçamentárias para fazer face 

ao esforço aéreo anual da AvEx. 
b. Da DMAvEx 

1) Realizar, anualmente, o cálculo do custo de HV por frota da AvEx de acordo com a 
metodologia e os prazos estabelecidos nas normas do COLOG. 

2) Estabelecer a diagonal de manutenção anual para as grandes inspeções. 
3) Coordenar com o CAvEx o planejamento da diagonal de manutenção referente ao esforço 

aéreo anual que será despendido pela AvEx. 
4) Colher subsídios para o aperfeiçoamento das normas referentes ao cálculo de custo da HV 

emitidas pelo COLOG. 
5) Coordenar com o CAvEx o aperfeiçoamento dos meios de divulgação e acompanhamento 

do esforço aéreo e das parcelas envolvidas no custo de exploração de cada frota da AvEx. 
6) Zelar para que o esforço aéreo se situe dentro dos limites orçamentários para isso alocados. 

c. Das Seções da DMAvEx 
1) Obter os dados que comporão as parcelas para o cálculo do custo de HV de cada frota da 

AvEx. 
2) Acompanhar a diagonal de manutenção de acordo com o esforço aéreo anual alocado. 
3) Executar o orçamento para prover as HV alocadas pelo COTER para o esforço aéreo anual 

da AvEx. 
4) Buscar o aperfeiçoamento constante dos mecanismos de cálculo, acompanhamento e 

avaliação do esforço aéreo da AvEx. 
5) Coordenar com as empresas de manutenção os esforços para o atingimento dos objetivos 

referentes à disponibilidade operacional e ao esforço aéreo anual alocado para a AvEx. 
 



InAvEx - 3.010/out 2009 
 

 

8

 

 
9. DISPOSIÇÕES FINAIS E TRANSITÓRIAS 

b. Em busca de uma constante melhoria, a DMAvEx solicita a colaboração de todos os 
operadores da AvEx para que enviem novas sugestões, por meio dos canais de comando, sempre 
que se verifiquem oportunidades de aperfeiçoamento do processo de apuração e cálculo de custo 
das HV das frotas da AvEx. 

c. Os custos com reparação, recuperação e/ou reconstrução decorrentes de acidentes e incidentes 
deverão ser contabilizados por órgãos do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos do Exército (SIPAAerEx) responsáveis pela realização das respectivas investigações.  

d. As alterações incluídas neste documento deverão ser consideradas quando do cálculo do custo 
da hora de voo para o ano de 2010.  

 
10. ANEXOS 

a. Anexo A – Representação Esquemática do Custo Orçamentário para Operação. 
b. Anexo B – Planilha de Cálculo do Custo do Orçamento para Operação e dos Valores de HV 

da AvEx. 
 
=============================FIM DA INAVEX============================ 
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Anexo A (REPRESENTAÇÃO ESQUEMÁTICA DO CUSTO ORÇAMENTÁRIO PARA 

OPERAÇÃO) à InAvEx 3010 
 

 COMPOSIÇÃO DAS DESPESAS  

para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula 

para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula 

para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) programadas 
calendáricas de célula 

para revisões gerais programadas calendáricas de motores e módulos 

para inspeções programadas calendáricas de motores e módulos 

para substituições de componentes (de células e motores) com limite de vida 
calendárico 
para manutenção corretiva corrente, incluindo aquelas por aplicação de modificações e 
por correção de discrepâncias 

para manutenção corretiva por acidentes e incidentes aeronáuticos 

para assistência técnica  

para outras despesas 

P 
 

O 
 

A 

para prevenir riscos 

para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas por HV de célula 

para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) programadas por 
HV de célula 

para revisões gerais programadas por HV de motores e módulos  

para revisões gerais programadas por HV de motores e módulos 

para inspeções programadas por HV de motores e módulos 

para substituição de componentes (de células e de motores) com limite de vida por HV  

para revisão geral de componentes (de células e de motores) 

para reparação de componentes (de células e de motores) 

para combustível 

para óleos e lubrificantes 

C 
U 
S 
T 
O 
  

O 
R 
Ç 
A 
M 
E 
N 
T 
Á 
R 
I 
O 
 

P 
A 
R 
A 
 

O 
P 
E 
R 
A 
Ç 
Ã 
O 

D 
 

H 
 

V 

para prevenir riscos 
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FÓRMULAS  

COO = POA + DHV 

POA=∑(Despesas Anuais Programadas) 

VI(HV)=∑(Parcelas com Base na HV) 

DHV=VI(HV) x Esforço Aéreo Planejado 

COO=∑(Despesas Anuais Programadas) + VI(HV) x Esforço Aéreo Planejado 

Capacidade suplementar para Missões Internas = Suplemento Orçamentário/VI(HV) 

VE(HV)=(POA+DHV)/ Esforço Aéreo Planejado 

Necessidades para Missões Externas=VE(HV) x Esforço Aéreo para a Missão Externa 

ABREVIATURAS 

HV: Hora de Voo  

COO: Custo Orçamentário para Operação  

POA: Piso Orçamentário Anual  

DHV: Despesas com Base na Hora de Voo de Operação  

VI(HV): Valor Interno da Hora de Voo de Operação  

VE(HV): Valor Externo da Hora de Voo de Operação  
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Anexo B (PLANILHA DE CÁLCULO DO CUSTO DO ORÇAMENTO PARA OPERAÇÃO 
E DOS VALORES DE HV DA AVEX) à InAvEx 3010 

 
1. PREMISSAS BÁSICAS 
a. Os parâmetros serão atualizados e o valor da HV será recalculado a cada ano. 
b. Os ciclos de manutenção por HV e/ou calendárica serão reiniciados após cada Inspeção Tipo G 
e/ou Tipo C. 
c. Os valores finais serão expressos em Dólares Americanos (USD), após convertidas as parcelas de 
custo com preços originais em Reais (R$) e Euros (€), ao câmbio médio do mês do cálculo. 
d. As despesas para Grandes Inspeções de Células, Inspeções Calendáricas de Célula, Revisões 
Gerais de Motores, Reparação de Componentes e Manutenção Corretiva Corrente serão calculadas 
pela média anual histórica dos últimos 5 (cinco) anos. 
e. As grandes inspeções e as inspeções básicas programadas de célula poderão ser feitas por 
empresas de manutenção contratadas ou pela AvEx, sendo que, no último caso, não haverá 
apropriação de custo de mão-de-obra. 
f. O custo da mão-de-obra é estabelecido com base em valores do Homem-hora (H/H) estabelecidos 
nos contratos. 
g. Os parâmetros a serem utilizados no cálculo dos valores de HV são os seguintes: 
 1) Tipo de aeronave  
 2) Ciclo de grandes inspeções programadas calendáricas de célula  
 3) Ciclo de inspeções básicas programadas calendáricas de célula  
 4) Ciclo de outras inspeções programadas calendáricas de célula  
 5) Ciclo de revisões gerais programadas calendáricas de motores e módulos  
 6) Ciclo de inspeções programadas calendáricas de motores e módulos  
 7) Ciclo de grandes inspeções programadas por HV de célula  
 8) Ciclo de inspeções básicas programadas por HV de célula  
 9) Ciclo de outras inspeções programadas por HV de célula  
10) Ciclo de revisões gerais programadas por HV de motores e módulos  
11) Ciclo de inspeções programadas por HV de motores e módulos  
12) Previsão de aeronaves para grandes inspeções programadas calendáricas de célula  
13) Previsão de aeronaves para inspeções básicas programadas calendáricas de célula  
14) Previsão de aeronaves para outras inspeções programadas calendáricas de célula  
15) Previsão de motores e módulos para revisões gerais programadas calendáricas  
16) Previsão de motores e módulos para inspeções programadas calendáricas  
17) Previsão de aeronaves para grandes inspeções programadas por HV de célula  
18) Previsão de aeronaves para inspeções básicas programadas por HV de célula  
19) Previsão de aeronaves para outras inspeções programadas por HV de célula  
20) Previsão de motores e módulos para revisões gerais programadas por HV  
21) Previsão de motores e módulos para inspeções programadas por HV  
22) Esforço aéreo acumulado em cinco anos até o ano A-1 (1)  
23) Esforço aéreo planejado para A (1)  
24) Taxa de conversão de R$ para USD (2)  
25) Taxa de conversão de USD para R$ (2)  
26) Taxa de conversão de R$ para € (2)  
27) Taxa de conversão de € para R$ (2)  
28) Taxa de conversão de € para USD (2)  
29) Taxa de conversão de USD para € (2)  
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Obs: (1) O Ano A-1 é o ano que se tem como referência para a obtenção de valores e realização do 
cálculo, conforme InAvEx 3.009. O Ano A é o ano para o qual se está calculando o custo de HV e 
COO. 
        (2) Com base em médias mensais, sendo a média mensal do último mês do Ano A-1 a 
referência para o cálculo do custo de HV e do COO para o Ano A. 
 
2. DESPESAS DO CUSTO ORÇAMENTÁRIO PARA OPERAÇÃO 

a. Piso Orçamentário Anual (POA) 
1) Para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula 

a) Executadas por empresas contratadas 
Tipo Ciclo Valor Unitário 

Me Sup (USD)
Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Anv  
no Ano A 

Valor Total 
(USD) 

Insp Tipo X A anos      

Total da parcela para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula 
executadas por empresas contratadas  

b) Executadas pela AvEx 
Tipo Ciclo Valor Unitário 

Me Sup (USD)
Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Anv  
no Ano A 

Valor Total 
(USD) 

Insp Tipo X A anos  Sem objeto    

Total da parcela para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula 
executadas pela AvEx  

c) total 
Total da parcela para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula 

2) Para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula 
a) Executadas por empresas contratadas 

Tipo Ciclo Valor Unitário 
Me Sup (USD)

Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Anv  
no Ano A 

Valor Total 
(USD) 

Insp Tipo 1Y B meses      

Insp Tipo 2Y C meses      

Insp Tipo 3Y D meses      

Insp Tipo 4Y E meses      

Total para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula executadas por 
empresas contratadas  

b) Executadas pela AvEx 
Tipo Ciclo Valor Unitário 

Me Sup (USD)
Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Anv  
no Ano A 

Valor Total 
(USD) 

Insp Tipo 1Y B meses  Sem objeto    

Insp Tipo 2Y C meses  Sem objeto    

Insp Tipo 3Y D meses  Sem objeto    

Insp Tipo 4Y E meses  Sem objeto    

Total para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula executadas pela 
AvEx  

c) total 
Total para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas calendáricas de célula 
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3) Para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) programadas 
calendáricas de célula 

Tipo Ciclo Valor Unitário 
Me Sup (USD)

Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Anv  
no Ano A 

Valor Total 
(USD) 

Insp Tipo 1Z F meses  Sem objeto    

Insp Tipo 2Z G meses  Sem objeto    

Insp Tipo 3Z H meses  Sem objeto    

Insp Tipo 4Z I meses  Sem objeto    

Total para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) programadas calendáricas 
de célula  

4) Para revisões gerais programadas calendáricas de motores e módulos 
Tipo Ciclo Valor Unitário 

Me Sup (USD)
Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Mot/Mod 
no Ano A 

Valor Total 
(USD) 

Motores J anos  Sem objeto    

Módulo 1 K anos  Sem objeto    

Módulo 2 L anos  Sem objeto    

Módulo 3 M anos  Sem objeto    

Módulo 4 N anos  Sem objeto    

Módulo 5 O anos  Sem objeto    

Total para revisões gerais programadas calendáricas de motores e módulos  

5) Para inspeções programadas calendáricas de motores e módulos 
Tipo Ciclo Valor Unitário 

Me Sup (USD)
Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Mot/Mod 
no Ano A 

Valor Total 
(USD) 

Motores P meses  Sem objeto    

Módulo 1 Q meses  Sem objeto    

Módulo 2 R meses  Sem objeto    

Módulo 3 S meses  Sem objeto    

Módulo 4 T meses  Sem objeto    

Módulo 5 V meses  Sem objeto    

Total para inspeções programadas calendáricas de motores e módulos  

6) Para substituições de componentes (de células e motores) com limite de vida calendárico 
a) de células 
Componente 

MPN Nomenclatura Qnt/Anv SLL em Tp 
calendárico 

Valor Unitário 
(USD) 

Qnt Comp no 
Ano A 

Valor Total 
(USD) 

       

       

       

Total para substituições de componentes de células com limite de vida calendárico  
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b) de motores 
Componente 

MPN Nomenclatura 
Qnt/Motor SLL em Tp 

calendárico 
Valor Unitário 

(USD) 
Qnt Comp no 

Ano A 
Valor Total 

(USD) 

       

       

       

Total para substituições de componentes de motores com limite de vida calendárico  

c) total 
Total para substituições de componentes de células e motores com limite de vida calendárico 

7) Total para manutenção corretiva corrente, incluindo aqueles por aplicação de modificações 
e por correção de discrepâncias 

8) Total para manutenção corretiva por acidentes e incidentes aeronáuticos 

9) Total para assistência técnica 

10) Para outras despesas 
Discriminação da Despesa Valor Total 

(USD) em A-1 
Valor Projetado 

para A  
Valor Total no 
Ano A (USD) 

Suprimento diversos (ND30)  

Serviços diversos (ND 39)  

Materiais permanentes diversos (ND 52)  

Quadros de importação (média nos últimos 5 anos)  

Total para outras despesas 

11) Para prevenir riscos 
Discriminação das Despesas Consideradas Valor Despesas

(USD) 
Percentual 
de Risco 

Valor do Risco 
(USD) 

Somatório dos totais de 1) a 10)    

Total para prevenir riscos  

Período 
Início/Fim 

Valor Sup Acu- 
Mulado (USD) 

Abatimento  
Superposição 

Valor Unitário 
MO (USD) 

Valor Total 
(USD) Ciclo Valor Total Mnt

(USD)/Ciclo 

       

Total para manutenção corretiva corrente, incluindo aqueles por aplicação de modificações e por 
correção de discrepâncias  

Período 
Início/Fim 

Valor Sup Acu- 
Mulado (USD) 

Abatimento  
Superposição 

Valor Unitário 
MO (USD) 

Valor Total 
(USD) Ciclo Valor Total Mnt

(USD)/Ciclo 

       

Total para manutenção corretiva por acidentes e incidentes aeronáutico  

Período 
Início/Fim Valor assistência técnica acumulado (USD) Ciclo Valor Total Asst 

Tec (USD)/Ciclo

    

Total para assistência técnica  
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12) Totalização do Piso Orçamentário Anual (POA) 
Discriminação das Despesas Consideradas  Valor do POA 

(USD) 

Somatório dos totais de 1) a 11)  

 
b. Despesas com Base na Hora de Voo de Operação (DHV) 

1) Parcela para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas por HV de célula 
a) Executadas por empresas contratadas 

Tipo Ciclo Valor Unitário 
Me Sup (USD)

Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Anv  
no Ano A 

Valor Total 
(USD)/HV 

Insp Tipo W A HV      

Total da parcela para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas por HV de célula executadas 
por empresas contratadas  

b) Executadas pela AvEx 
Tipo Ciclo Valor Unitário 

Me Sup (USD)
Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Anv  
no Ano A 

Valor Total 
(USD)/HV 

Insp Tipo W A HV  Sem objeto    

Total da parcela para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas por HV de célula executadas 
pela AvEx  

c) total 
Total da parcela para grandes inspeções (ou equivalentes) programadas por HV de célula 

2) Para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas por HV de célula 
a) Executadas por empresas contratadas 

Tipo Ciclo Valor Unitário 
Me Sup (USD)

Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Anv  
no Ano A 

Valor Total 
(USD)/HV 

Insp Tipo 1U B HV      

Insp Tipo 2U C HV      

Insp Tipo 3U D HV      

Insp Tipo 4U E HV      

Total para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas por HV de célula executadas por empresas 
contratadas  

b) Executadas pela AvEx 
Tipo Ciclo Valor Unitário 

Me Sup (USD)
Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Anv  
no Ano A 

Valor Total 
(USD)/HV 

Insp Tipo 1U B HV  Sem objeto    

Insp Tipo 2U C HV  Sem objeto    

Insp Tipo 3U D HV  Sem objeto    

Insp Tipo 4U E HV  Sem objeto    

Total para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas por HV de célula executadas pela AvEx  

c) total 
Total para inspeções básicas (ou equivalentes) programadas por HV de célula 
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3) Para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) programadas por 
HV de célula 

Tipo Ciclo Valor Unitário 
Me Sup (USD)

Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Anv  
no Ano A 

Valor Total 
(USD)/HV 

Insp Tipo 1V F HV  Sem objeto    

Insp Tipo 2V G HV  Sem objeto    

Insp Tipo 3V H HV  Sem objeto    

Insp Tipo 4V I HV  Sem objeto    

Total para outras inspeções (operacionais, complementares ou equivalentes) programadas por HV de 
célula  

4) Para revisões gerais programadas por HV de motores e módulos 
Tipo Ciclo Valor Unitário 

Me Sup (USD)
Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Mot/Mod 
no Ano A 

Valor Total 
(USD)/HV 

Motores J HV  Sem objeto    

Módulo 1 K HV  Sem objeto    

Módulo 2 L HV  Sem objeto    

Módulo 3 M HV  Sem objeto    

Módulo 4 N HV  Sem objeto    

Módulo 5 O HV  Sem objeto    

Total para revisões gerais programadas por HV de motores e módulos  

5) Para inspeções programadas por HV de motores e módulos 
Tipo Ciclo Valor Unitário 

Me Sup (USD)
Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD)

Qnt Mot/Mod 
no Ano A 

Valor Total 
(USD) 

Motores P meses  Sem objeto    

Módulo 1 Q meses  Sem objeto    

Módulo 2 R meses  Sem objeto    

Módulo 3 S meses  Sem objeto    

Módulo 4 T meses  Sem objeto    

Módulo 5 V meses  Sem objeto    

Total para inspeções programadas por HV de motores e módulos  

6) Parcela para substituição de componentes (de células e motores) com limite de vida por HV 
a) de células 
Componente 

MPN Nomenclatura Qnt/Anv SLL em HV Valor Unitário 
(USD) 

Qnt Comp no 
Ano A 

Valor Total 
(USD)/HV 

       

       

       

Total para substituições de componentes de células com limite de vida por HV  
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b) de motores 
Componente 

MPN Nomenclatura 
Qnt/Motor SLL em HV Valor Unitário 

(USD) 
Qnt Comp no 

Ano A 
Valor Total 
(USD)/HV 

       

       

       

Total para substituições de componentes de motores com limite de vida por HV  

c) total 
Total para substituições de componentes de células e motores com limite de vida por HV 

7) Parcela para revisão geral de componentes (de células e de motores) 
a) de células 
Componente 

MPN Nomenclatura 
TBO 

em HV 
Valor Unitário 
Me Sup (USD)

Valor Unitário
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD) 

Qnt no 
Ano A 

Valor Total 
(USD)/HV 

        

        

        

        

        

        

        

        

Total para revisão geral de componentes de células  

b) de motores 
Componente 

MPN Nomenclatura 
TBO em 

HV 
Valor Unitário 
Me Sup (USD)

Valor Unitário
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD) 

Qnt no 
Ano A 

Valor Total 
(USD)/HV 

        

        

        

        

        

        

        

        

Total para revisão geral de componentes de motores  

c) total 
Total da parcela para revisão geral de componentes (de células e de motores)  
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8) Parcela para reparação de componentes (de células e de motores) 
a) de células 
Componente 

MPN Nomenclatura 
Valor Unitário 
Me Sup (USD)

Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD) Qnt no Ano A Valor Total 

(USD)/HV 

       

       

       

       

       

       

Total para reparação de componentes de células  

b) de motores 
Componente 

MPN Nomenclatura 
Valor Unitário 
Me Sup (USD)

Valor Unitário 
Me MO (USD)

Valor Unitário 
Me Total (USD) Qnt no Ano A Valor Total 

(USD)/HV 

       

       

       

       

       

       

Total para reparação de componentes de motores  

c) total 
Total da parcela para reparação de componentes (de células e de motores)  

9) Parcela para combustível 
Tipo Consumo 

 litro/HV  
Valor Unitário 

(R$)/litro 
Valor Consu- 
mo (R$)/HV 

Valor Consu- 
mo (USD)/HV 

QAV1     

Total da parcela para combustível  

10) Parcela para óleos e lubrificantes 
Discriminação das Parcelas Consideradas Valor Parcelas 

(USD)/HV 
Percentual de 
óleos e Lubrif 

Valor Total 
(USD)/HV 

Parcela para combustível    

Total da parcela para óleos e lubrificantes  

11) Parcela para prevenir riscos 
Discriminação das Parcelas Consideradas Valor Parcelas 

(USD)/HV 
Percentual 
de Risco 

Valor do Risco 
(USD)/HV 

Somatório dos totais de 1) a 10)    

Total da parcela para prevenir riscos  
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12) Totalização das Despesas com Base na Hora de Voo de Operação (DHV) 

Discriminação das Parcelas Consideradas Valor Parcelas 
(USD)/HV 

Esforço Aéreo 
Planejado A  

Valor Despesas
(USD) 

1) Parcela para grandes inspeções programadas de célula    

2) Parcela para inspeções básicas programadas de célula    

3) Parcela para outras inspeções programadas de célula    

4) Parcela para revisões gerais programadas de motores e módulos    

5) Parcela para inspeções programadas de motores e módulos    

6) Parcela para substituição de componentes com limite de vida    

7) Parcela para revisão geral de componentes    

8) Parcela para reparação de componentes    

9) Parcela para combustível    

10) Parcela para óleos e lubrificantes    

11) Parcela para prevenir riscos    

Valor das DHV (USD)  

 
3. FÓRMULAS DE CÁLCULO DOS DIVERSOS CUSTOS DE HV 

a. Cálculo do Custo do Orçamentário para Operação Anual (COO) 

Fórmula POA DHV 

COO = POA + DHV   

Custo do Orçamentário para Operação Anual (COO)  

b. Cálculo do Valor Interno da Hora de Voo de Operação [VI(HV)] 
Fórmula DHV Esforço Aéreo 

Planejado 

VI(HV) = DHV/Esforço Aéreo Planejado   

  Valor Interno da Hora de Voo de Operação [VI(HV)]  

c. Cálculo do Valor Externo da Hora de Voo de Operação [VE(HV)] 
Fórmula COO Esforço Aéreo 

Planejado 

VE(HV) = COO/Esforço Aéreo Planejado   

Valor Externo da Hora de Voo de Operação [VE(HV)]  

 


