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1. FINALIDADE 
- Estabelecer normas para o gerenciamento da Documentação Técnica referente aos helicópteros 

de origem Sikorsky e Eurocopter e aquelas geradas pela Diretoria de Material de Aviação do Exér-
cito ( DMAvEx ) no âmbito da Aviação do Exército ( AvEx ). 
 
2. OBJETIVO 

a. Estabelecer uma sistemática confiável de controle e gerenciamento da Documentação Técnica 
fornecida pela  Sikorsky e Eurocopter e seus fornecedores e distribuída aos assinantes. 

b. Padronizar o processo de análise e avaliação da aplicabilidade da documentação em relação 
aos helicópteros utilizados pela AvEx. 

c. Estabelecer processo para o monitoramento da personalização e acompanhamento da atualiza-
ção da documentação técnica dos helicópteros utilizados pela AvEx. 

d. Sistematizar a aplicação dos documentos técnicos complementares gerados pela DMAvEx. 
 
3. REFERÊNCIA 

- Normas Administrativas Referentes ao Material de Aviação do Exército ( NARMAvEx ), apro-
vada pela Portaria Nr 09-COLOG, de 17 de julho de 2009. 

 
4. ORIGEM DA DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a. Fabricantes:
1) Eurocopter Division Hélicoptères 
2) Helicópteros do Brasil S/A  
3) Turbomeca do Brasil Indústria e Comércio Ltda 
4) Sikorsky Export Corporation 

b. Endereços para contatos: 
1) Eurocopter Division Hélicoptères 

Direction Après Vente 
Boîte Postale 176 
13725 - Marignane - CEDEX - France 
Apoio ao cliente EC – Documentação Técnica 
Tel: 00 33 04 42 85 96 70 
Fax: 00 33 04 42 85 99 20 
(COMFIMA-Ex) 
Fone: (0033) 4 42 85 80 82  
Fax: (0033) 4 42 85 80 85 

2) Helicópteros do Brasil SA 
Seção de Documentação Técnica 
Rua Santos Dumont, 200 
CEP 37504-900 – Itajubá - MG 
Fone: (35) 3629-3214 
Fax: (35) 3623-2001 

3) Turbomeca do Brasil Indústria e Comércio Ltda 
Av Ayrton Senna, 2541 – Setor A Hangar 10 
CEP 22775-001 - Barra da Tijuca - RJ 
Fone: (21) 3325-4018 
Fax: (21) 2679-1234 

4) Sikorsky Export Corporation 

APROVAÇÃO: Boletim do Exército Nr____,  de_______ de___________de  2010 
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6900 Main Street 
Strattford, Connecticut, 06615-9129-EUA 
Fone: (001) (203) 386-4000 
Fax: (001) (203) 386-6646 

 
5. TIPOS DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA 

a. Operação ( Série P ) 
1) Manual de Voo ( PMV ) ( Eurocopter ) 

- É o documento que reúne toda informação necessária a um piloto qualificado, para asse-
gurar a boa condução do helicóptero, no qual constam: limitações, procedimentos normais e de e-
mergência, desempenhos e suplementos. 

2) Programa Recomendado de Manutenção ( PRE ) ( Eurocopter ) 
- É o documento que define a relação de intervenções de manutenção a efetuar segundo o 

esforço aéreo medido em horas de voo, o tempo de calendário e o estado dos componentes ou dos 
helicópteros da Eurocopter.  

3) Manual do Operador ( TM 1-70-36-10 ) ( Sikorsky ) 
- É o documento que contém as instruções e procedimentos para a completa e segura ope-

ração do helicóptero S-70A-36-Black Hawk. 
4) Manual de Aeronavegabilidade ( TM 1-70-23AW ) ( Sikorsky ) 

- É o documento que trata das limitações relativas à aeronavegabilidade do helicóptero S-
70A-36-Black Hawk. 

5) Lista de Cheques para Procedimentos na Partida e Emergências ( TM 1-70-36-CL ) ( Si-
korsky ) 

- É o documento que lista os procedimentos normais, procedimentos de emergência, e os 
dados de desempenho do helicóptero S-70A-36-Black Hawk. 

b. Manutenção ( Série M )
1) Manual de Descrição e Funcionamento ( MDF ) ( Eurocopter ) 

- É o documento que trata da descrição e operação do helicóptero e os vários sistemas. 
2) Manual de Circuitos e Esquemas ( MCS ) ( Eurocopter ) 

- É o documento que apresenta as instalações elétricas e eletrônicas, o diagrama elétrico e a 
posição dos seus principais componentes. Apresenta também simbologia, abreviaturas, localização 
e capacidade de fusíveis dos helicópteros da Eurocopter. 

3) Manual de Falhas e Diagnósticos ( MFI ) ( Eurocopter ) 
- É o documento que apresenta as informações necessárias para a localização de panes e 

determinação de ações corretivas dos helicópteros da Eurocopter.  
4) Manual de Manutenção ( MET ) ( Eurocopter ) 

- É o documento que descreve as intervenções de manutenção, regulagens, ajustes, remo-
ções, instalações, ensaios e outras ações de manutenção sobre os helicópteros da Eurocopter. 

5) Manual de Reparos ( MRR ) ( Eurocopter ) 
- É o documento que apresenta as intervenções de reparação, após verificação (programada 

ou não). Essas intervenções podem ser executadas nos helicópteros e seus componentes, em oficina 
da AvEx ou em empresa civil autorizada para os helicópteros da Eurocopter. 

6) Manual de Técnicas Correntes ( MTC ) ( Eurocopter ) 
- É o documento que apresenta informação de caráter geral, utilizável para auxiliar nas ati-

vidades ligadas à manutenção dos helicópteros. Compreende: as equivalências entre produtos, os 
reparos padrões, as recomendações técnicas e de segurança aplicáveis a todos os modelos de heli-
cópteros da Eurocopter. 

7) Manual de Estocagem ( MST ) ( Eurocopter ) 
- É o documento que apresenta os métodos de estocagem e de condicionamento para perío-

do de tempo classificado como curto, médio e longo prazo, seja para o helicóptero completo, seja 
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para seus componentes principais (cabeça, rotores, caixa de transmissão, etc.) dos helicópteros da 
Eurocopter. 

8) Manual de Manutenção de Componentes ( MCM ) ( Eurocopter ) 
- É uma coleção de documentos elaborados pelos fabricantes de componentes do helicópte-

ro (básicos ou opcionais) que não são da linha de fabricação do helicopterista. Cada documento 
contém basicamente as informações necessárias a sua descrição e operação, à manutenção e ao a-
provisionamento de subcomponentes dos helicópteros da Eurocopter. 

9) Manual de Manutenção do Motor ( MEM ) ( Turbomeca ) 
- É o documento que contém todos os tipos de serviços a serem executados nos motores 

Turbomeca. 
10) Manual de Manutenção Célula / Elétrico ( TM 1-70-36-23 ) ( Sikorsky ) 

a) É o documento que contém a descrição completa, informações e procedimentos de ma-
nutenção dos diversos sistemas e componentes dos helicópteros S-70A-36-Black Hawk. 

b) Possui a descrição para os serviços de limpeza, lubrificação, recompletamentos, cuida-
dos de manuseio no solo e detalhamento para as inspeções periódicas e especiais dos helicópteros 
S-70A-36-Black Hawk. 

c) Possui ainda, os apêndices que tratam sobre especificações técnicas e advertências quan-
to ao uso de graxas, óleos, lubrificantes, voláteis e selantes dentre outros, ferramental especial e e-
quipamentos de manuseio no solo para uso nos helicópteros S-70A-36-Black Hawk. 

11) Manual de Inspeção Periódica 10horas /14 dias ( TM 1-70-36-PMS-1 ) ( Sikorsky ) 
- É o documento que contém os requisitos completos para a realização da inspeção de ma-

nutenção preventiva de 10horas / 14dias ou a sua múltipla respectiva (30 horas / 42 dias) de utiliza-
ção dos helicópteros S-70A-36-Black Hawk.  

12) Manual de Inspeção Periódica 500horas ( TM 1-70-36-PMS-2 ) ( Sikorsky ) 
- É o documento que contém os requisitos completos para a realização da inspeção de ma-

nutenção preventiva de 500horas de utilização dos helicópteros S-70A-36-Black Hawk.  
13) Manual de Vibração ( TM 1-70-VIB-000 ) ( Sikorsky ) 

- É o documento que contém os requisitos e procedimentos completos para a realização da 
análise de vibração dos helicópteros S-70A-36-Black Hawk. 

14) Manual de Manutenção da Unidade de Potência Auxiliar ( APU ) ( TM 55-2835-208-23 ) 
( Sikorsky ) 

- É o documento que contém informações específicas bem como os requisitos necessários 
para execução da manutenção da Unidade de Potência Auxiliar dos helicópteros S-70A-36-Black 
Hawk.  

15) Manual de Manutenção do Motor (  TM 1-2840-248-23) ( Sikorsky ) 
- É o documento que contém informações específicas bem como os requisitos necessários 

para execução da manutenção dos motores T700 que equipam os helicópteros S-70A-36-Black 
Hawk. 

16) Manual de Manutenção e Ensaio de Voo ( TM 1-70-36-MTF ) ( Sikorsky ) 
- É o documento que contém informações completas para a realização de voo de teste de 

manutenção dos helicópteros S-70A-36-Black Hawk. 
17) Manual de Manutenção de Aviônicos ( TM 11-70-36-23 ) ( Sikorsky ) 

- É o documento que contém informações completas e procedimentos de manutenção dos 
sistemas aviônicos e rádio-navegação dos helicópteros S-70A-36-Black Hawk. 

c. Aprovisionamento ( Série I ) 
1) Catálogo Ilustrado de Peças ( IPC ) ( Eurocopter / Turbomeca ) 

- É o documento que apresenta a identificação ( PN ), a localização e a figura ilustrada de 
todos os componentes removíveis susceptíveis de serem utilizados quando das intervenções de ma-
nutenção dos helicópteros Eurocopter e / ou dos motores Turbomeca. 

2) Catálogo Ilustrado de Aprovisionamento ( ICA ) ( Eurocopter )  
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- É o documento que fornece especificações técnicas para a identificação e / ou aquisição 
de componentes dos helicópteros de fabricação Eurocopter. 

3) Catálogo de Ferramentas ( ICO ) ( Eurocopter / Turbomeca ) 
- É o documento que apresenta as ferramentas específicas utilizadas nas intervenções de 

manutenção dos helicópteros Eurocopter e / ou dos motores Turbomeca. 
4) Manual de Peças de Reposição e Peças Reparáveis para Manutenção ( TM 1-70-36-23P ) ( 

Sikorsky ) 
- É o documento que lista as peças de reposição e de reparo autorizadas e que são necessá-

rios para o desempenho organizacional da manutenção nível operacional da célula dos helicópteros 
S-70A-36-Black Hawk.

5) Manual de Peças de Reposição e de Peças Reparáveis para Manutenção de Aviônicos ( TM 
11-70-36-23P ) ( Sikorsky ) 

- É o documento que lista as peças de reposição e de reparo autorizadas e outros equipa-
mentos de apoio especiais necessários para o desempenho organizacional da manutenção nível ope-
racional de aviônicos dos helicópteros S-70A-36-Black Hawk. 

6) Manual de Ferramentas Especiais, Peças de Reposição e de Peças Reparáveis para Manu-
tenção da Unidade de Potência Auxiliar ( APU ) ( TM 55-2835-208-23P ) ( Sikorsky ) 

- É o documento que lista as peças de reposição e de reparo autorizadas e outros equipa-
mentos de apoio especiais necessários para a execução da manutenção da Unidade de Potência Au-
xiliar dos helicópteros S-70A-36-Black Hawk. 

7) Manual de Ferramentas Especiais, Peças de Reposição e de Peças Reparáveis para Manu-
tenção do Motor (T M 1-2840-248-23P ) ( Sikorsky ) 

- É o documento que lista as peças de reposição e de reparo autorizadas e outros equipa-
mentos de apoio especiais necessários para a execução da manutenção dos motores T700 dos heli-
cópteros S-70A-36-Black Hawk. 

d. Informação Especial ( Série S )  
1) Boletim de Serviço de Alerta ( ASB ) ( Eurocopter / Turbomeca ) 

- É o documento destinado às instruções necessárias à manutenção da aeronavegabilidade e 
o voo seguro dos helicópteros Eurocopter e / ou dos motores Turbomeca. Ele introduz, seja a apli-
cação de uma intervenção de manutenção complementar àquela que já está incluída na documenta-
ção, seja a aplicação de uma modificação. É de caráter mandatório. 

2) Boletim de Serviço ( SB ) ( Eurocopter ) 
- É o documento que contém todas as instruções que não entram na categoria anterior, ou 

seja, Boletim de Serviço de Alerta, em particular, todos os Boletins de Serviço que introduzem me-
didas preventivas em decorrência de um incidente com helicópteros Eurocopter. A sua aplicação é 
de caráter recomendado. 

3) Boletim de Serviço ( SB ) ( Turbomeca ) 
- É o documento que apresenta as evoluções do material e as modificações das interven-

ções de manutenção nos motores Turbomeca, antes de uma atualização definitiva da documentação 
técnica. Classificam-se em: recomendado, opcional e para informação. 

4) Relação de Modificações ( SIM ) ( Eurocopter ) 
- É o documento que apresenta a classificação das modificações aplicadas em série (AMS) 

nos helicópteros Eurocopter e/ou seus componentes por ordem numérica crescente, contendo a i-
dentificação, a aplicação e a validade das modificações. Apresenta a relação cruzada entre as modi-
ficações e os Boletins de Serviço correspondentes. 

5) Notícia de Informação / Nota de Informação de Segurança ( IN / SIN ) ( Eurocopter ) Car-
ta de Serviço / Carta de Serviço de Alerta ( SL / ASL ) ( Turbomeca ) 

- São documentos de comunicação Empresa/Operador, tratando de assuntos técnicos e co-
merciais dos helicópteros Eurocopter e / ou dos motores Turbomeca. Apresentam evoluções de um 
produto, novos produtos, lembretes de procedimento de manutenção e / ou operação e informações 
gerais aos operadores. 
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e. Instrução ( Série T ) 
1) Manual de Instrução para Pilotos ( THP ) ( Eurocopter ) 

- É o documento utilizado em estabelecimentos de ensino para a formação de pilotos de he-
licópteros de fabricação Eurocopter, não sujeito a atualização controlada e não podendo ser consi-
derado como documentação técnica. 

2) Manual de Instrução para Mecânicos ( THM ) ( Eurocopter ) 
- É o documento utilizado em estabelecimentos de ensino para a formação de logísticos, 

particularmente, mecânicos de helicópteros de fabricação Eurocopter, não sujeito a atualização con-
trolada e não podendo ser considerado como documentação técnica. 

f. Boletim Técnico ( BT )
1) São documentos complementares àqueles gerados pelos fabricantes dos helicópteros / mo-

tores / componentes, os quais têm a finalidade de difundir os assuntos de caráter eminentemente 
técnico e de conteúdo específico sobre os materiais e sistemas da AvEx  

2) O Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército ( B Mnt Sup Av Ex ) e a 
Seção Taubaté desta Diretoria poderão propor, quando julgarem necessário, a criação de BT com 
posterior remessa à DMAvEx para aprovação e difusão às Unidades Aéreas ( U Ae ), seguindo a 
rotina descrita no Anexo F. 

g. Atualizações  
1) Revisão Normal ( RN ) 

- Atualiza, completa ou parcialmente, o manual. A informação nova anula e substitui, ou 
complementa as páginas antigas. A impressão é em papel branco. Os números das RN são dados em 
seqüência numérica crescente. Incorpora todas as Revisões Rápidas ( RR ) anteriores. 

2) Revisão Rápida ( RR ) 
- Atualiza parcialmente o manual com relação a alguns pontos mais importantes. A infor-

mação apresenta-se numa página que deve fazer frente ao texto antigo a ser modificado ou comple-
tado. A impressão é em papel amarelo. Nenhuma página branca é suprimida por outra amarela. Po-
rém uma página amarela anula e substitui outra amarela mais antiga, se houver o caso de uma nova 
RR para a mesma página ou cartão de serviço. A identificação de uma RR é composta por um códi-
go alfanumérico, tomando-se o número da próxima RN e uma letra em seqüência alfabética, para as 
RR com o mesmo número. Várias RR podem ser difundidas entre duas RN. As RR são anuladas 
pela RN seguinte ( do mesmo número ). Se as informações da RR subsistem após a RN seguinte, 
elas são confirmadas por uma RR com identificação nova. 

3) Revisão Condicional ( RC ) 
- A revisão condicional trata da definição provisória ou mantém a definição anterior. A a-

plicação da definição recomendada (aplicação de modificação) fica em última instância à iniciativa 
do usuário. Incumbe-lhe anular sob a sua responsabilidade, as páginas rosa. Nenhuma página RR ou 
RN é suprimida por uma RC. Várias RC podem ser divulgadas entre duas RN. 

4) Os documentos voltados para a instrução ( Série T ) não sofrem atualizações. 
h. Bibliotecas da AvEx 

1) Arquivo mestre 
- Arquivo mestre ou master é uma coletânea de referência que contém todas as publica-

ções dos helicópteros, dos motores e dos equipamentos da AvEx, atualizadas. 
2) Arquivo de usuário do batalhão 

- São coletâneas disponibilizadas às equipes de manutenção durante as intervenções para 
serem utilizadas junto aos helicópteros nos Batalhões de Aviação do Exército ( BAvEx ) e no Bata-
lhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército ( B Mnt Sup Av Ex ).  

3) Arquivo de usuário oficina 
- É a documentação técnica descentralizada pela biblioteca do B Mnt Sup Av Ex e utiliza-

da pelos mecânicos nas intervenções realizadas nas suas diversas oficinas. 
4) Arquivo de usuário avulso 
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- É a documentação transportada pelas equipes de manutenção em apoio às missões aéreas 
realizadas fora de sede. 
 
6. EXECUÇÃO 

a. Responsabilidades e Atribuições 
1) Seção Técnica - órgão gerenciador da DMAvEx, responsável por: 

a) Manter o arquivo mestre. 
b) Autorizar ou determinar a transferência de publicações técnicas nos casos de redistribui-

ção de helicópteros ou equipamentos entre unidades, após solicitação do Comando de Aviação do 
Exército ( CAvEx ). 

c) Receber dos usuários apoiados o relatório da conferência das documentações técnicas 
controladas ao final de cada semestre, com discrepâncias, ou não. 

d) Encaminhar às discrepâncias recebidas dos usuários à Helibras / Turbomeca / Sikorsky, 
para que sejam tomadas as providências julgadas cabíveis.  

e) Manter um controle das guias de remessa de documentação técnica ( GRDT ) e das gui-
as de movimentação de material ( GMM ) recebidas dos usuários do sistema de documentação téc-
nica da AvEx. 

f) Estabelecer um programa de treinamento na área de documentação técnica com o objeti-
vo de manter o pessoal da seção qualificado e perfeitamente instruído, para garantia de uma gestão 
eficiente. 

g) Confeccionar, em coordenação com as demais Seções da DMAvEx, os BT que se fize-
rem necessários, para posterior difusão aos operadores da AvEx. 

2) Seção de Documentação Técnica ( SDT ) - órgão executante do gerenciamento de docu-
mentação técnica dos usuários, sendo responsável por: 

a) Todos os serviços relativos a requisição, recebimento, atualização, destruição da docu-
mentação desatualizada  e controle da documentação. 

b) A SDT deverá ser chefiada preferencialmente por um S Ten / Sargento especializado em 
documentação técnica. 

c) A SDT deve estabelecer um programa de treinamento na área de documentação técnica 
com o objetivo de manter o pessoal da Seção qualificado e perfeitamente instruído, para garantia de 
um controle eficiente e de utilização otimizada das informações nelas contidas. 

d) O posto / graduação e nome do chefe e do encarregado da atualização da documentação 
técnica do SDT, deverão ser informados à DMAvEx. 

e) Somente o pessoal responsável pelas documentações técnicas, necessariamente habilita-
do, poderá proceder a sua atualização. 

b. Levantamento das necessidades 
- Os critérios para distribuição da documentação técnica, no âmbito da AvEx, baseiam-se nas 

necessidades dos seus elementos constituintes: Órgão Gestor ( DMAvEx ), Unidades, Subunidades, 
Frações, Oficinas e das Comissões de Fiscalização de Manutenção ( COMFIMA ) e são decorrentes 
de: 

1) Tipos de helicópteros ( ou outros equipamentos ) para operação e / ou manutenção. 
2) Quantidade de helicópteros ( ou outros equipamentos ) para operação e / ou manutenção. 
3) Nível da manutenção a ser realizada. 
4) Dobramento de meios para consulta, visando atender necessidades operacionais ou para a-

tender as atividades didáticas e reposição. 
5) Redistribuição de helicópteros. 

c. Aquisição 
1) Os usuários sediados em Taubaté / SP farão suas solicitações ao CAvEx que as consolidará 

e remeterá à DMAvEx. Os usuários do 4º BAvEx, sediado em Manaus / AM, do 3º BAvEx, sediado 
em  Campo Grande / MS, e outras U Ae destacadas deverão encaminhar as solicitações diretamente 
à DMAvEx. 
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2) A DMAvEx providenciará o atendimento da solicitação, observando os critérios de neces-
sidade, aplicabilidade e viabilidade econômica. 

3) Tais necessidades serão consolidadas pela Seção Técnica da DMAvEx em um quadro con-
trole de distribuição de manuais. 

d. Distribuição 
1) As documentações técnicas relativas aos motores da marca Turbomeca e as relativas aos 

helicópteros das marcas Eurocopter e Helibras serão enviadas pelas empresas Turbomeca e Heli-
bras, respectivamente, para os signatários do sistema de documentação técnica da Aviação do Exér-
cito, de acordo com o fluxograma do Anexo C. 

2) Os BT serão enviados pela DMAvEx aos operadores da AvEx seguindo o trâmite normal 
de remessa dos documentos do Exército Brasileiro. 

3) Cabe à Seção Técnica da DMAvEx 
a) Receber a documentação técnica referente aos motores dos helicópteros da empresa Tur-

bomeca. 
b) Conferir quantitativamente a documentação técnica recebida por meio da guia de remes-

sa de documentação técnica. 
c) Quitar e informar à empresa Turbomeca na guia de remessa de documentação técnica as 

alterações porventura encontradas, no que se refere ao aspecto quantitativo. 
d) Verificar se as alterações constantes na Ficha de Informações Técnicas, conforme mode-

lo do Anexo D foram corrigidas. Caso positivo, excluir a alteração da ficha. 
e) No caso de receber documentação técnica sem a devida guia de remessa de documenta-

ção técnica, a Seção Técnica da DMAvEx deverá confirmar a origem da documentação, antes de 
fazer seu processamento. 

f) Efetivar a atualização da documentação técnica. 
g) Conferir qualitativamente a documentação técnica confrontando-a com o Repertoire 

des Documents. 
h) Receber a Documentação Técnica referente aos helicópteros das marcas Eurocopter e 

Helibras. 
i) Conferir quantitativamente a documentação técnica recebida através da guia de remessa 

de documentação técnica. 
j) Quitar e informar à Helibras na guia de remessa de documentação técnica as alterações 

porventura encontradas, no que se refere ao aspecto quantitativo. 
k) Verificar se as alterações constantes na Ficha de Informações Técnicas conforme mode-

lo do Anexo D foram corrigidas. Caso positivo, excluir a alteração da ficha. 
l) Efetivar a atualização da documentação técnica. 
m) Conferir qualitativamente a documentação técnica confrontando-a com a Situação de 

Revisão da Documentação ( SRD ). 
n) No caso de receber documentação técnica sem a devida guia de remessa de documenta-

ção técnica, a Seção Técnica deverá confirmar a origem da documentação, antes de fazer seu pro-
cessamento. 

o) Produzir sempre que se fizer necessário, os documentos técnicos complementares. 
4) Cabe ao usuário apoiado 

a) Receber a documentação técnica da Helibras referentes aos helicópteros HB 350 L1-
Esquilo, AS 550 A2-Fennec, AS 365 K-Pantera e AS 532 EU-Caracal e as referentes aos motores 
da marca Turbomeca. 

b) Conferir quantitativamente a documentação técnica recebida da Helibras por meio da 
guia de remessa de documentação técnica. 

c) Quitar e  informar  à  Helibras  na  2ª  via  da  guia de remessa de documentação técnica 
( GRDT ) as alterações porventura encontradas no que se referem ao aspecto quantitativo no prazo 
máximo de 10 (dez) dias após o recebimento; 
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d) Encaminhar à DMAvEx 1 ( uma ) cópia da 2ª via da guia de remessa de documentação 
técnica emitida pela empresa Helibras no prazo máximo de 10 ( dez ) dias após o recebimento. 

e) Informar à DMAvEx, ao final de cada semestre por meio de Fichas de Informações Téc-
nicas –FIT, as discrepâncias encontradas na documentação. 

f) Verificar se as alterações constantes na Ficha de Informações Técnicas foram corrigidas, 
caso positivo, excluir as alterações da citada ficha. 

g) Efetivar a atualização da documentação técnica. 
h) Redistribuir internamente a documentação técnica recebida. 
i) No caso de receber documentação técnica sem a devida guia de remessa de documenta-

ção técnica ou guia de movimentação de material, o usuário deverá confirmar a origem da docu-
mentação, antes de fazer seu processamento. 

e. Controle 
1) O controle da documentação técnica visa garantir a sua aplicabilidade, personalização, atu-

alização e distribuição conforme as necessidades e os critérios estabelecidos nesta InAvEx. 
2) A aplicabilidade, personalização e atualização devem constituir obrigações contratuais dos 

fabricantes dos helicópteros ( ou outros equipamentos ) para sua garantia. 
3) A incorporação das revisões na documentação técnica distribuída deve ser registrada e con-

trolada, em página a isso destinada, em cada exemplar do manual distribuído, normalmente, pelo 
pessoal responsável ou, automaticamente, por sistemas informatizados. 

4) O controle geral da atualização da documentação técnica em uso deve ser feito mediante a 
confrontação da “Situação das Revisões de Documentação Técnica" ( SRD ), emitidas pelo repre-
sentante / fabricante dos helicópteros e pelo ‘‘Repertoire des Documents’’ quando se referir aos 
motores da marca Turbomeca com os registros de sua efetiva incorporação, feita pelo pessoal res-
ponsável ou por sistema informatizado. 

5) A atualização das revisões / páginas deve ser executada no respectivo manual e, posterior-
mente, confirmada por intermédio da verificação da Situação de Revisão da Documentação ( SRD ) 
e do ‘‘Repertoire des Documents’’. 

6) São instrumentos de controle da documentação técnica: 
a) Guia de remessa de documentação técnica ( para a documentação técnica proveniente da 

Helibras ). 
b) Termo de destruição de documentação técnica. 

7) São procedimentos de controle da documentação técnica: 
a) Pela DMAvEx 

(1) Receber dos usuários a via quitada da guia de remessa de documentação técnica e 
conferir com a relação de distribuição. 

(2) Receber dos usuários apoiados a relação das alterações porventura encontradas na 
conferência qualitativa e tomar as providências cabíveis para solucioná-las. 

(3) Conferir o termo de destruição de documentação técnica, remetido pelos usuários 
apoiados. 

(4) Manter um controle atualizado das guias de remessa de documentação técnica e dos 
termos de destruição de documentação técnica.  

(5) Realizar inspeções técnicas de documentação técnica, que são atividades da compe-
tência da DMAvEx para obter informações e manter o eficiente funcionamento da atividade de su-
primento, de manutenção e de controle do material de aviação. Uma das principais finalidades é a 
verificação da Gerência de Documentação Técnica, que consubstancia o controle da atividade aérea 
na sua parte documental. 

b) Pelo usuário apoiado 
(1) Quitar as guias de remessa de documentação técnica. 
(2) Encaminhar 1 ( uma ) cópia da guia de remessa de documentação técnica à DMA-

vEx. 
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(3) Por ocasião das novas aquisições, preparar as requisições por intermédio da Seção 
de Documentação Técnica e enviá-las ao CAvEx para consolidação.  

(4) Assegurar que sejam requisitadas somente publicações aplicáveis a equipamentos 
existentes e aprovados para a Aviação do Exército. 

(5) Cumprir determinações da DMAvEx quanto a transferência de documentações téc-
nicas entre usuários. 

(6) Conferir, no mínimo 2 ( duas ) vezes ao ano, toda a documentação técnica, remeten-
do relatório por ofício à DMAvEx no final de cada semestre, informando as discrepâncias encontra-
das, ou não. 

(7) Controlar internamente as documentações técnicas e atualizações fornecidas, man-
tendo um registro atualizado do destino de todas. 

(8) Notificar imediatamente à Seção Técnica da DMAvEx o recebimento de qualquer 
documentação técnica, fora dos canais normais de distribuição. 

(9) Coordenar e auxiliar no planejamento e organização dos arquivos de documentação 
técnica, de modo a racionalizar a composição de cada arquivo, desenvolvendo uma coleção real-
mente útil, evitando exemplares dispensáveis. 

(10) Assegurar que as documentações técnicas existentes estejam completas e atualiza-
das, conferindo as listas de validade das páginas ( LEP ), para todo o manual em todas as atualiza-
ções efetuadas. 

(11) Verificar se as revisões constantes dos manuais estão atualizadas em relação à Si-
tuação de Revisão da Documentação ( SRD ) / Repertoire des Documents. 

(12) Verificar se a atualização recebida corrige alterações encontradas, de acordo com a 
Ficha de Informações Técnicas ( FIT ). 

(13) Inserir as atualizações nos seus respectivos manuais. 
(14) Rubricar, após atualizar, a folha Record of Revisions ( 99.99 ), do último volume 

de cada coletânea. 
(15) Destruir os documentos substituídos. 
(16) Remeter à Seção Técnica da DMAvEx por ofício o termo de destruição assinado 

pelo Comandante da OM e pelo Chefe / Auxiliar da SDT, conforme o ( Anexo A ), dentro de 30 ( 
trinta ) dias após o recebimento da documentação técnica. 

d. Procedimentos particulares 
1) O Boletim de Serviço de Alerta, o Boletim de Serviço, a Notícia de Informação de Segu-

rança e a Notícia de Informação da Helibras e Eurocopter possuem procedimento diferenciado das 
demais documentações técnicas. São eles: 

a) O B Mnt Sup Av Ex, após receber e conferir quantitativamente o Boletim de Serviço de 
Alerta, o Boletim de Serviço, a Notícia de Informação de Segurança e a Notícia de Informação, ana-
lisará um exemplar de cada documento para que seja processado, de acordo com rotina própria, e 
expedirá uma proposta com a referida tradução à DMAvEx, para que seja publicado em Boletim 
Técnico Administrativo ( BTA ), seguindo rotina explicitada no Anexo E. 

b) O Boletim de Serviço de Alerta ( antigo Boletim Mandatório ), quando aplicável à frota 
AvEx, receberá o despacho do B Mnt Sup Av Ex para sua aplicação imediata e posteriormente ex-
pedirá uma proposta com a referida tradução à DMAvEx para que seja publicado em BTA. 

c) O Boletim de Serviço ( antigo Boletim Recomendado ou Opcional ), quando sua aplica-
ção for julgada como sendo necessária e exigir o aporte de recurso financeiro, receberá o despacho 
do B Mnt Sup Av Ex para emissão de uma proposta de aplicação à DMAvEx, mediante explicação 
escrita e fundamentada. 

2) Boletim de Serviço de Alerta, Recomendado, Opcional e Carta de Serviço da Turbomeca 
possuem procedimento diferenciado das demais documentações técnicas. São eles: 

a) O B Mnt Sup Av Ex, após receber o Boletim de Serviço de Alerta, Recomendado, Op-
cional e Carta de Serviço, analisará um exemplar de cada documento para que seja processado, de 
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acordo com rotina própria, e expedirá uma proposta com a referida tradução à DMAvEx para que 
seja publicado em BTA, seguindo rotina explicitada no Anexo E. 

b) O Boletim de Serviço de Alerta quando aplicável à frota AvEx, receberá o despacho do 
B Mnt Sup Av Ex para sua aplicação imediata e posteriormente expedirá uma proposta com a refe-
rida tradução à DMAvEx para que seja publicado em BTA. 

c) O Boletim de Serviço Recomendado, Opcional e a Carta de Serviço, quando sua aplica-
ção for julgada como sendo necessária e exigir o aporte de recurso financeiro, receberá o despacho 
do B Mnt Sup Av Ex para emissão de uma proposta de aplicação à DMAvEx, mediante explicação 
escrita e fundamentada. 

3) Quando no Boletim de Serviço e / ou Carta de Serviço não estiver explícito que é aplicável 
à frota AvEx, mas fizer referência a um determinado Part Number ( PN ), pertencente a um de 
seus modelos de helicópteros, tais documentos serão distribuídos normalmente, para que a coletâ-
nea, das U Ae, esteja completa segundo o índice. 

 
7. PRESCRIÇÕES DIVERSAS 

a. É expressamente PROIBIDA A REPRODUÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA, no 
todo ou em parte, pelo operador. 

b. A eficiência do gerenciamento de documentações técnicas está na correção e na rapidez do 
processamento dos documentos, para que o assinante execute seus trabalhos calcado no manual cor-
reto e rigorosamente atualizado, contribuindo assim, para a segurança de voo. 

 
8. ANEXOS 

a. A - Modelo do termo de destruição de documentação técnica. 
b. B - Procedimento a ser adotado no caso de erro, em documentação técnica, detectado pelo u-

suário, fora de remessa de atualização. 
c. C - Rotina normal dos trabalhos de atualizações da documentação técnica Eurocopter / Heli-

bras / Turbomeca. 
d. D - Modelo da ficha de informação técnica ( FIT ). 
e. E - Rotina normal dos trabalhos de aplicação e fiscalização da documentação técnica Eurocop-

ter, Helibras e Turbomeca. 
f. F - Rotina da confecção, da aplicação e do acompanhamento do boletim técnico ( BT ). 
g.G - Rotina normal dos trabalhos de aplicação e fiscalização da documentação técnica Sikorsky. 

= = = = = = = = = = = = = = = = = = = = FIM DA NORMA = = = = = = = = = = = = = = = = = = = =  



INSTRUÇÃO 
DE 

AVIAÇÃO 
DO 

EXÉRCITO 

ANEXO A 
MODELO DO TERMO DE DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO 

TÉCNICA  

InAvEx 
 

6.001 
 

Jul 2010 
 
 

 
TERMO DE DESTRUIÇÃO DE DOCUMENTAÇÃO TÉCNICA Nr____de_______de _____ 

 
 

1. Aos _______ dias do mês de ______ do ano de _________________, em cumprimento ao 
disposto na Instrução Normativa de Gerenciamento de Documentação Técnica dos Helicópteros da 
AvEx, reuniram-se no(a)  (OM) o (Posto/nome) responsável pela SDT e (Grad/nome) auxiliar do 
responsável pela SDT da Unidade, para proceder à destruição das páginas substituídas de manuais 
de Documentação Técnica, em virtude das atualizações recebidas pelas GMM / GRDT citadas a 
seguir: 

Nr de Ordem Nr GMM / GRDT Data de Recebimento Data de Atualização 
    
    
    

 
2. Informo-vos que as respectivas GMM / GRDT foram recebidas, conferidas e suas atualiza-

ções incorporadas aos respectivos manuais. 
 

3. E, para constar, foi lavrado o presente Termo de Destruição, que se acha assinado pelos 
responsáveis da Documentação Técnica da OM e Comandante da OM. 

 
Quartel em ____________-  ___, de ____ de ________ 

 
 

_______________________________________________ 
NOME 

Auxiliar do Responsável pela SDT 
 
 

_______________________________________________ 
NOME 

Responsável pela SDT 
 
 

_______________________________________________ 
NOME 

Comandante 
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CABEÇALHO 
 
 
 
 
 

FICHA DE INFORMAÇÃO TÉCNICA 
Nr ______ 

 

 
TIPO DOC:                                                             HELCP:                          
 
 
MOTIVO:  
 

 
 
ASSUNTO:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Quartel em _______,____de _______de_____ 

 
 

______________________________________ 
NOME 

Chefe da SDT 
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As empresas

 emitem diretivas 
técnicas

O B Mnt Sup Av Ex
 e U Ae recebem

 as diretivas

Diretivas
mandatórias?

Não

O B Mnt Sup Av Ex 
faz tradução, analisa

 e emite proposta 
de aplicação à 

DMAvEx

O B Mnt Sup Av Ex 
faz tradução,

 analisa e emite 
despacho para 

aplicação imediata 
a todas U Ae. Envia a
 diretiva traduzida e

 analisada à DMAvEx
 para publicar em BTA 

Sim

A DMAvEx avalia,
formaliza e publica

 a ordem de aplicação
 a todas U Ae em BTA

1º BAvEx
2º BAvEx

3º BAvEx

4º BAvEx

B Mnt Sup Av Ex

Seç Tté/
DMAvEx

informa à U Ae

Comfimas 

Seç Tté/DMAvEx 
fiscaliza

 o lançamento da 
aplicação 

da diretiva no
 SISMANUT

Problema no 
lançamento 

da aplicação da 
diretiva?

Sim

Não

Diretiva
 corretamente 

lançada?

Fim

U Ae lança
 a aplicação 
da diretiva

no SISMANUT

Sim

CIAvEx
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CIAvEx

Proposta de BT:
B Mnt Sup Av Ex
Seç Tté/DMAvEx

DMAvEx

É
 pertinente?

Não Sim

Publica a aprovação 
em BTA e remete 

cópias às U Ae

1º BAvEx
2º BAvEx

3º BAvEx

4º BAvEx

B Mnt Sup Av Ex

Seç Tté/
DMAvEx

informa à U Ae 

Comfimas 

Seç Tté/DMAvEx
 fiscaliza

 o lançamento da 
aplicação do BT  
 no SISMANUT

Problema no 
lançamento da aplicação 

do BT?

Sim

Não

BT corretamente 
lançado?

Fim

U Ae lança a
 aplicação do

 BT  no 
SISMANUT

Sim

Fim
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Os usuários realizam
 as atualizações

Fim do processo

  A Empresa Sikorsky 
remete as atualizações

em mídia das coletâneas 

DMAvEx

CIAvEx

B Mnt Sup Av Ex

4º BAvEx

ASB

4º BAvEx

Aplicado?

Não

Sim
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