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RESUMO 

 

 

 

Em virtude da restruturação da Aviação do Exército (Av Ex), presente no Plano 

Estratégico 2020-2023, do projeto de modernização das aeronaves da frota HM-1 e 

da aquisição de novos helicópteros para o Exército Brasileiro, esse projeto pesquisa 

propõe-se a estudar o funcionamento de ciclo de reparáveis da frota HM-1 da Av Ex.  

A ausência desses componentes, para o pronto emprego, interfere diretamente 

no tempo de inspeções das aeronaves no B Mnt Sup Av Ex e também são responsáveis 

por indisponibilizar os helicópteros das Unidades Aéreas por grandes períodos. 

A falta de itens de suprimento reparáveis em tempo oportuno, além de impactar 

na disponibilidade da frota, interfere diretamente no cumprimento do plano de inspeção 

diagonalizado e, por consequência, impõe como necessidade a subcontratação de 

inspeções complementares em empresas terceirizadas, o que implica em custos 

adicionais ao erário. 

Por esse motivo, é fundamental compreender a dinâmica do ciclo de reparáveis, 

aspectos positivos e negativos, possíveis alternativas para reduzir a duração desse 

processo, entre outros desafios, com o objetivo contribuir com melhor efetividade na 

gestão dos reparáveis da Aviação do Exército, colaborando também com outras 

Organizações Militares que realizam o processo de logística reversa.  

 

PALAVRAS-CHAVE: Aviação do Exército, Logística, Triagem, Reparáveis. 
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ABSTRACT 

 

 

 

Due to the structuring of the Army Aviation, present in the Strategic Plan 2020-

2023, the modernization project of the aircraft of the HM-1 fleet and the acquisition of 

new helicopters for the Brazilian Army, this research project proposes to study the 

repair cycle of the Military Helicopter 1 (one), of the Army avition. 

The absence of these components, for ready use, directly interferes with the 

time of aircraft inspections at the Army Aviation Maintenance and Supply Battalion and 

are also responsible for making the Air Units helicopters unavailable for long periods. 

The lack of repairable supply items in a timely manner, in addition to impacting 

fleet availability, directly interferes with compliance with the diagonalized inspection 

plan and, consequently, imposes the necessity of subcontracting complementary 

inspections to outsourced companies, which implies costs additional to the treasury. 

For this reason, it is essential to understand the dynamics of the repairable 

cycle, positive and negative aspects, possible alternatives to reduce the duration of 

this process, among other challenges, in order to contribute with better effectiveness 

in the management of Army Aviation repairers, also collaborating with other Military 

Organizations that carry out the reverse logistics process. 

 

Keywords: Army Aviation, Logistics, Sorting, Repairable. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

 A recriação da Aviação em 1986, propiciou o domínio da terceira dimensão do 

campo de batalha, importante vetor estratégico que concedeu alta capacidade de 

mobilidade, flexibilidade, rapidez e versatilidade a força terrestre, elevando o poder 

dissuasório do Exército Brasileiro. (BRASIL, 2009a, p. 1-1).  

Devido à complexidade e o alto grau de especialização inerentes a atividade 

aérea, houve a necessidade de dispor-se de uma estrutura logística adequada e 

eficiente, o que culminou na elaboração de manuais de campanha e instruções 

provisórias, dentre eles o manual de Logística da Aviação do Exército, que se destina 

a orientar o planejamento e a execução do apoio logístico para o cumprimento de suas 

missões operacionais. (BRASIL, 2009a, p. 1-1,1-2). 

Ao abordar a logística na Av Ex, não se pode deixar de abordar as 

responsabilidades do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército 

(B Mnt Sup Av Ex), que é protagonista neste ambiente, pois tem a incumbência de 

manter o poder de combate e a operacionalidade da Av Ex, realizando, entre diversas 

Foutras funções logísticas, a estocagem e a distribuição de todas as classes de 

suprimento de Aviação (BRASIL, 2009b, p. 2-2). 

Uma das formas de ganhar efetividade na manutenção e assegurar melhor 

disponibilidade das aeronaves é por meio da gestão do ciclo de reparáveis. Para 

Abreu e Nascimento (2012), a administração da cadeia dos componentes reparáveis 

de aeronave, é uma atividade de alta complexidade, pois integra esforços das diversas 

áreas da logística, como a gestão de mão-de-obra especializada, investimento em 

infraestrutura de manutenção, a coordenação do transporte, quando o reparo é feito 

distante do local de operação, além da gestão de estoque propriamente dita. 

Para Wanke (2005), os itens reparáveis englobam as peças de reposição que 

são técnica e economicamente recuperáveis. Em caso de falha, a peça antiga é 

substituída por uma nova e enviada para um centro de reparo, sendo posteriormente 

disponibilizada em estoque, tendo como principais características para Igawa (2006) 

e Machado (2010), serem itens de valor elevado, com baixa movimentação anual e 

de difícil aquisição. 

Nesse contexto, esse trabalho destina-se a fornecer informações necessárias 

para reduzir o período de indisponibilidade dos componentes reparáveis da frota HM-1 
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em manutenção, responsáveis por gerar impactos significativos na disponibilidade desse 

modelo de helicóptero da Aviação do Exército. 

 

1.1 PROBLEMA  

 

1.1.1 Antecedentes do Problema 

 

A Logística da Aviação do Exército passou por diversas transformações desde 

a recriação da Aviação, com a finalidade de capacitar-se para realizar o apoio logístico 

necessário ao cumprimento das missões da Av Ex. 

O B Mnt Sup Av Ex, como Organização Militar Logística de Aviação do Exército, 

está inserido no centro desse universo, atuando como braço executor de diretrizes 

técnicas da Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx) e como operador 

logístico do Comando de Aviação do Exército (CAvEx). Como suas duas principais 

atividades, manutenção e suprimento, encontra-se nessa última a gestão de 

reparáveis, que se destina a operacionalizar o processo de reparação ou revisão dos 

materiais após uma avaria, com a finalidade de que os itens sejam recuperados, 

retornando ao estoque em condições de serem empregados nas aeronaves com novo 

potencial. Para tanto, o fluxo de manutenção do material de aviação está dividido entre 

interno e externo. Caso o componente seja enviado para uma oficina do B Mnt Sup 

Av Ex e esta não tenha capacidade técnica de realizar o reparo, revisão ou calibração, 

o mesmo poderá ser enviado para manutenção em uma empresa no Brasil ou no 

exterior. 

Entretanto, em virtude do envelhecimento da frota, da modernização das 

aeronaves esquilo (HA-1) e pantera (HM-1), a aquisição dos helicópteros jaguar (EC 

725), juntamente com todas as ferramentas necessárias parar operar os novos 

modelos de helicópteros, o fluxo de manutenção do material de aviação tornou-se 

mais complexo, exigindo por exemplo a contratação de mais empresas de 

manutenção e a atualização das oficinas internas do batalhão. Por conseguinte, houve 

um crescimento exponencial na quantidade de componentes reparáveis armazenados 

da Seção de Triagem, que permanecem estocados por longos períodos, deteriorando-

se, implicando em custos adicionais ao erário quando enviados para manutenção. 
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Acrescenta-se que a cotação do serviço de manutenção no exterior está sujeita a 

variação do câmbio de moeda estrangeira, sendo um fator desfavorável em tempos 

contenção de recursos financeiros e crises econômicas onde a moeda local é 

depreciada, isso gera como consequência a perda de capacidade de reparo de 

componentes que afetam a disponibilidade. 

A manutenção aeronáutica em geral e a manutenção de helicópteros são 

particularmente vulneráveis à ocorrência de eventos imprevistos, apesar da alta 

frequência desse tipo de evento (VILLENEUVE, 2009, p. 45, “tradução nossa”). 

 

1.1.2 Formulação do Problema 

 

Face ao exposto, o presente trabalho, com o fim de estudar a cadeia de 

suprimento reparáveis, com ênfase nos conjuntos dinâmicos das aeronaves pantera, 

visando reduzir o tempo de indisponibilidades desse modelo de helicóptero na ausência 

desses grandes componentes, pretende investigar a seguinte situação problema:  

tendo como variáveis o modelo do conjunto dinâmico, a categoria da manutenção 

de reparo e o fluxo de reparáveis correspondente a necessidade do material, 

quais são os fatores que penalizam o ciclo de manutenção dos componentes 

reparáveis da frota HM-1 (pantera) da Aviação do Exército? 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

O trabalho tem como objetivo central analisar os fatores que penalizam o tempo 

de reparo no fluxo de suprimento dos conjuntos dinâmicos da frota pantera na Aviação 

do Exército. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 
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Com o propósito de atingir o resultado esperado, considerando o objetivo geral, 

os seguintes objetivos específicos serão abordados e norteiam o trabalho com a 

finalidade de solucionar o problema exposto. 

a) Identificar os principais conjuntos dinâmicos com significativo histórico de 

indisponibilidade e o tempo médio prolongado de passagem no ciclo de 

reparáveis 

b) Analisar os dados obtidos na pesquisa, verificando em quais etapas o 

tempo de processamento é mais extenso. 

c) Propor alternativas para a redução do tempo de reparo, com base na 

análise de dados e entrevistas. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO 

 

Para atingir o objetivo proposto, e de acordo com a situação-problema descria 

anteriormente, foram levantadas as seguintes questões de estudo: 

a) Entre os conjuntos dinâmicos do helicóptero Pantera (AS-365), que 

possuem alto índice de indisponibilidade, quais componentes apresentam o maior 

tempo médio de permanência no ciclo de reparáveis? 

b) Qual impacto da complexidade da avaria do material em cada etapa do 

fluxo interno e externo de reparáveis? 

c) Quais são os motivos que provocam lentidão nas as etapas mais longas 

do processo? 

d) Quais medidas podem ser tomadas de curto, médio e longo prazo, com 

o objetivo de melhorar a gestão dos reparáveis da aviação do exército, tendo em vista 

elevar a disponibilidade da frota HM-1? 

 

1.4 METODOLOGIA 

 

1.4.1 Objeto formal de estudo  
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O presente estudo tem como tema geral os suprimentos reparáveis, com 

ênfase no fluxo de manutenção do material e sua influência na disponibilidade da frota 

da Av Ex. 

Devido a abrangência do tema, o objeto formal de estudo do trabalho limitou-

se aos conjuntos dinâmicos do modelo de aeronaves pantera, sendo aplicável 

também para os helicópteros que estão em processo de modernização, o que propicia 

o aproveitamento a longo prazo das informações desse trabalho. 

Assim sendo, temos como variável independente o modelo do conjunto 

dinâmico, variável interveniente a categoria da manutenção de reparo e como variável 

dependente os fluxos de reparáveis, divididos entre interno e externo. As primeiras 

definem qual será o percurso de manutenção do componente e o tempo de duração 

do ciclo, de acordo com a complexidade de reparo do material. 

A lista de obras consultadas, juntamente com as informações colhidas no 

Sistema Aviação do Exército (SisAvEx), com base nos conjuntos dinâmicos da frota 

HM-1, tem por finalidade propor melhorias no fluxo de material reparável, com intuito 

de reduzir o impacto da ausência desses grandes componentes na disponibilidade 

dos helicópteros Pantera da Aviação do Exército. 

 

1.4.2 Amostra 

 

Para que se possa atingir os objetivos propostos, serão entrevistados militares 

que possuem vasta experiência na gestão de suprimentos reparáveis. 

Em seguida será realizado um questionário com militares que trabalham na 

linha de manutenção de 2° escalão (01  Gerente da frota HM-1, 02 Inspetores da 

aeronave Pantera, 07 mecânicos de 2° escalão da aeronave Pantera), e os mecânicos 

da oficina de conjuntos dinâmicos (01 Inspetor de Manutenção e 04  mecânicos de 

conjuntos dinâmicos), totalizando 15 militares, com mais de dois anos de prática nas 

suas áreas, para identificar quais conjuntos apresentam mais complexidade de 

manutenção e colher sugestões de melhoria para reduzir o período de manutenção 

desses itens. 

A determinação do número de militares participantes dessa pesquisa deu-se 

procurando incluir todos os diversos integrantes responsáveis pela cadeia de 
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manutenção, como também os setores atingidos pela escassez desses componentes 

disponíveis em estoque. 

No trabalho todas as informações referentes ao histórico do fluxo de 

manutenção dos materiais – data de aprovação, data de expedição, data de retorno, 

tempo de manutenção em oficina, tempo de manutenção em empresa no Brasil, 

tempo de manutenção em empresa no exterior – serão retiradas do SisAvEx, 

plataforma digital que permite a extração dos dados referentes a movimentação dos 

suprimentos reparáveis. 

 

1.4.3 Delineamento da pesquisa 

 

Para Gil (2010), o delineamento refere-se ao planejamento da pesquisa em sua 

dimensão mais ampla, que envolve tanto a diagramação quanto a previsão de análise 

e interpretação de coleta de dados. Entre outros aspectos, o delineamento considera 

o ambiente em que são coletados os dados e as formas de controle das variáveis 

envolvidas. 

No tocante ao método optou-se pela modalidade indutiva, o qual considera o 

conhecimento baseado na experiência, ou seja, partindo das constatações 

particulares e das coincidências entre elas, para a conclusão de uma premissa geral. 

Quanto a forma de abordagem do problema, empregou-se a modalidade mista, 

visto que o conteúdo levantado por meio de entrevistas, questionários e grupo focal, 

confrontado com as referências bibliográficas e documentos congêneres, serão 

analisados qualitativamente, em busca da compreensão e interpretação do problema, 

não tendo como meta a formação dados estatísticos. Entretanto a abordagem 

quantitativa também está presente, através da transformação em números de 

informações reunidas nos instrumentos de coleta. 

No que se refere ao objetivo, a pesquisa foi exploratória, em buscas de criar 

maior familiaridade com o problema, através de entrevistas com pessoas que 

possuem muita experiência com a gestão dos suprimentos reparáveis. 

 

1.4.4 Procedimentos para revisão da literatura  
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Levando em conta a revisão da literatura, utilizou-se como principais fontes as 

respectivas publicações: manuais de campanha, instruções normativas de Av Ex, 

normativas administrativas, normas e regulamentos internos, que discorrem de 

maneira ampla sobre o material de aviação e fluxo de reparáveis. Obras acadêmicas 

e artigos científicos, publicados no Brasil ou no exterior, que tratam sobre o assunto, 

também foram apreciados. 

Ademais, foi realizado buscas por meio de sítios eletrônicos, através das 

palavras-chaves: Aviação do Exército, logística reversa, suprimentos reparáveis, ciclo 

de reparáveis, manutenção de conjuntos dinâmicos, material de aviação, nas páginas 

em sítios institucionais, como o da Biblioteca do Exército e do Centro de Doutrina do 

Exército, assim como em outras páginas de procura, tal como Scielo e periódicos da 

Capes. 

 

1.4.5 Procedimentos Metodológicos 

 

A processo de pesquisa realizado até a coleta dos dados destinaram-se a 

explorar o problema, determinando as variáveis que vão ser analisadas. Desse ponto, 

originando-se da hipótese, procurou-se informações acerca do tema em diversas 

fontes confiáveis citadas anteriormente.  

Será incluso na pesquisa publicações científicas em português, inglês e 

francês, referentes ao suprimento de aviação, componentes reparáveis e logística 

reversa, estudos sobre o gerenciamento da cadeia de reparáveis ou temática similar 

e estudos com informações relevantes de fontes confiáveis. 

Legislações e manuais militares referentes a logística, que não abordem sobre 

o suprimento Classe IX (material de aviação), trabalhos científicos genéricos, sem 

aprofundamento, com informações provenientes de fontes duvidosas, serão excluídos 

desse trabalho. 

A metodologia será guiada por publicações militares (manuais de campanha, 

instruções normativas e normas internas), documentos apresentados na revisão da 

literatura, fontes bibliográficas e pelo conteúdo fornecido por especialistas em 

suprimentos reparáveis. 
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 As informações adquiridas com a realização da revisão da literatura, 

possibilitará a identificação dos pontos críticos do ciclo de manutenção dos conjuntos 

dinâmicos, item relevante de análise para estudo do problema. Em seguida, será 

realizado as entrevistas com os militares especialistas, questionários com gerentes, 

inspetores e mecânicos da linha de manutenção da frota HM-1 e da oficina de 

conjuntos dinâmicos, finalizando o levantamento de informações através de um grupo 

focal com fiscais de contrato da DMAvEX, contrapondo todos os dados referentes as 

fases mais complexas da dinâmica do fluxo do material reparável. 

Com o intuito de evitar falhas durante a fase de coleta de dados, será realizando 

um pré-teste do questionário, para evitar possíveis falhas ou imprecisões de redação 

no documento.    

 

1.4.6 Instrumentos 

 

Os instrumentos de coletas de dados empregados serão: entrevistas e 

questionários. As entrevistas semiestruturadas, utilizada com os chefes de cada seção 

participante do fluxo de reparáveis, por deterem uma visão global do ciclo e os 

questionários aplicados aos adjuntos e mecânicos mais experientes, para coletar 

sugestões de melhoria e entender as consequências do problema para os executantes 

da manutenção. 

As informações reunidas, com gestores de reparáveis, militares da linha de 

manutenção e das seções afetadas pela ausência de conjuntos dinâmicos da 

aeronave Pantera para pronto emprego, permitirá mensurar o impacto decorrentes 

dos pontos falhos no fluxo de reparáveis na disponibilidade da frota e também verificar 

o efeito desses pontos na variável dependente, que prolongam o período de 

manutenção desses componentes. 

 

1.4.7 Análise de dados  

 

As informações reunidas por meio de documentos e da revisão da literatura, 

somado as entrevistas serão apreciados qualitativamente. Em seguida, sucederá a 
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identificação das etapas que ampliam a duração do fluxo de reparáveis e as 

consequências desse retardamento para a frota HM-1, o que fornecerá o conteúdo 

teórico e prático necessário sobre o problema para o desenvolvimento da pesquisa. 

Os dados dos questionários serão analisados pelo método qualitativo, 

previamente codificados, separados por categorias, que reunirão as respostas 

semelhantes. As questões serão mistas, com diferentes perguntas para cada 

especialidade, permitindo ao informante acrescentar uma resposta fora do rol de 

alterativas, empregando gráficos e tabelas como ferramenta de apresentação das 

frequências. Esse modelo será adotado por proporcionar rapidez e facilidade de 

aplicação, processo e análise, e também por simplificar a tabulação das informações 

e minimizar os efeitos da interpretação subjetiva dos resultados em relação as 

variáveis estudadas. 

As informações contidas do SisAvEx serão analisadas pelo método 

quantitativo, com o intuito de calcular o tempo médio em algumas etapas do processo 

e estabelecer um padrão de funcionamento em cada estágio dos fluxos de reparáveis. 

O estudo dos levantamentos estatísticos será pelo método descritivo, em busca 

de encontrar a conexões entre os dados coletados com as variáveis estudadas, como 

também o relacionamento entre elas, tendo em vista a melhor interpretação dos 

resultados para a solução do problema em pauta.   

 

1.5 JUSTIFICATIVA 

 

O ciclo de reparáveis é essencial para operacionalidade da Aviação do 

Exército, já que os equipamentos são removidos por apresentar problemas de 

funcionamento, que demandam manutenção corretiva ou ainda de forma preditiva, por 

atingirem o tempo calendário ou horário especificado pelo fabricante, sendo 

necessário, nesse caso, uma inspeção para adquirir um novo potencial. Estes 

materiais são enviados para oficinas capacitadas, se valendo de estruturadas 

existentes dentro do complexo da Aviação do Exército ou ainda remetê-los para 

empresas reparadoras contratadas os componentes cujos níveis de intervenção 

ultrapassa a capacidade das oficinas internas (PINTO, F. A.; PIURCOSKY, F. P., 

2008, p. 1). 
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O tempo de ciclo, desde o momento em que uma falha foi detectada até o 

momento em que o item retorna ao estoque, afetam adversamente a prontidão de 

esquadrões de helicóptero (CASAGRANDE, 2000, p. 11-12, “tradução nossa”). 

 Em vista do exposto, pretendendo contribuir no desenvolvimento da Logística 

da Aviação do Exército e na disponibilidade das aeronaves HM-1, é essencial 

compreender a dinâmica do ciclo de reparáveis, aspectos positivos e negativos, 

possíveis alternativas para reduzir a duração desse processo, entre outros desafios, 

com o objetivo contribuir com melhora na gestão dos reparáveis, colaborando também 

com outras Organizações Militares que realizam o processo de logística reversa.  
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2. REFERENCIAL TEÓRICO 

 

2.1 A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 

A Aviação do Exército reúne os meios aéreos de combate tripulados – e alguns 

não tripulados – da Força Terrestre, gera capacidades específicas e fundamentais e 

agrega qualidade, multiplicando o poder de combate dessa Força para a condução 

das Operações no Amplo Espectro. (BRASIL, 2014, p. 3-1). 

Atualmente a Av Ex organiza-se da seguinte maneira, conforme Organograma 

1: 

 

 
ORGONOGRAMA 1 - Visão geral da organização da Av Ex. 
Fonte: Brasil (2014, p. 3-5). 
 
 

Apesar da grande capacidade operativa, a Aviação do Exército possui 

limitações que devem ser levadas em consideração durante a realização do Exame 

de Situação para o planejamento de seus meios. Ainda, segundo o manual EB20-MC-

10.214 Vetores Aéreos da Força Terrestre, as principais limitações da Av Ex são: 

 

a) dependência das condições meteorológicas; 
b) necessidades específicas para as atividades e tarefas de apoio logístico, 
tais como o elevado consumo de suprimento da Classe III (combustíveis, 
óleos e lubrificantes) específico de aviação, o custo de obtenção e 
manutenção do material de aviação (equipamentos, sistemas e itens de 
suprimento) e a capacitação específica do capital 
humano necessários para sua execução; 
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c) vulnerabilidade aos sistemas de defesa antiaérea, às ações de guerra 
eletrônica e ao fogo das armas portáteis, particularmente durante as 
operações de pouso e decolagem; 
d) dificuldade de recompletamento de material e pessoal com capacitação 
técnicas específicas (tripulações, apoio de solo e apoio logístico) com as 
operações em curso; e 
e) possibilidade de fadiga das tripulações, particularmente nas operações de 
duração prolongada. (BRASIL, 2014, p. 3-3). 

 

Ao propor a redução do tempo de indisponibilidade das aeronaves Pantera 

(HM-1), através da melhoria dos processos de manutenção dos conjuntos dinâmicos, 

o escopo deste trabalho está inserido em duas das cinco principais limitações da Av 

Ex, quais sejam: a necessidade de capacitação específica dos recursos humanos para 

as atividades e tarefas de manutenção do material de aviação (equipamentos, 

sistemas e itens de suprimento), e a dificuldade de recompletamento desse pessoal.  

 

2.2 A DIRETORIA DE MATERIAL DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

A Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx) é o órgão de apoio 

setorial responsável pelo planejamento, controle e execução das atividades e tarefas 

do suporte logístico do material específico da Av Ex. A DMAvEx mantém um canal 

técnico com o Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt 

Sup Av Ex) e com os BAvEx diretamente subordinados aos C Mil A (uma vez que 

estes podem executar atividades de manutenção diferentes daquelas realizadas pelos 

demais B Av Ex). (BRASIL, 2019, p. 2-9). 

É missão da DMAvEx prever e prover o suprimento e a manutenção do material 

de aviação e de qualquer outro relacionado especificamente à Aviação do Exército, 

relativos às Classes II, III, V, VII, IX e X. Dessa forma, a DMAvEx planeja, integra, 

coordena, controla e executa as tarefas relacionadas às atividades das funções 

manutenção, suprimento e transporte do material de aviação. 

 

2.3 O BATALHÃO DE MANUTENÇÃO E SUPRIMENTO DE AVIAÇÃO DO 

EXÉRCITO  

 

O Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt Sup 
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Av Ex) constitui-se, no Teatro de Operações, como a unidade básica de apoio logístico 

de material de Aviação nas funções de manutenção, suprimento, salvamento e 

transporte. (BRASIL, 2009b, p. 2-1). 

O B Mnt Sup Av Ex é composto por uma Companhia de Comando e Apoio, uma 

Companhia Leve de Manutenção de Aviação, uma Companhia de Manutenção de 

Aviação e uma Companhia de Suprimento e de Transporte de Aviação. (BRASIL, 

2009d, p. 2-2). 

 

 

ORGONOGRAMA 2 - Companhia de Manutenção e Suprimento. 
Fonte: Brasil (2009b, p. 2-2). 

 

Dentro do organograma apresentado, o Centro de Operações e Apoio Logístico 

(COAL), da Companhia de Comando e Apoio, é a seção do Batalhão de Manutenção 

e Suprimento de Aviação do Exército que tem a missão de planejar, coordenar, 

controlar e supervisionar as atividades logísticas da Av Ex, de levantar as 

necessidades de apoio logístico, de controlar a disponibilidade operacional da frota e 

controlar o fluxo de suprimentos na Av Ex. (BRASIL, 2009b, p. 3-6). 

A Companhia de Suprimento de Transporte de Aviação (Cia Sup Av), tem a 

missão de suprir a grande unidade e elementos eventualmente em reforço, nas 

classes II, III-A, V(M)-A e IX-A e realizar o transporte e distribuição desses 

suprimentos, exercer o controle de suprimentos classe V(M)-A, realizar a preparação 

para o transporte de aeronave em aeronaves de grande porte ou viatura e prepara e 

operar um terminal de cargas aéreas. (BRASIL, 2009b, p. 2-9). 

A Companhia de Manutenção de Aviação tem a missão de proporcionar apoio 

de manutenção de 2° escalão de aeronaves e a prestação de assistência técnica e 

informações técnicas de manutenção e complementar a manutenção de 1° escalão 
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das unidades, em situações específicas, quando determinado pelo Comandante do 

Batalhão. (BRASIL, 2009b, p. 2-6). 

 

2.4 A AERONAVE AS 365K PANTERA (HM-1) 

 

O HM-1 é um helicóptero desenvolvido através da versão civil AS-365 Dauphin. 

Sua missão principal é o transporte de tropa em operações aeromóveis. Entretanto 

devido às suas características de autonomia, capacidade de transporte e valor da hora 

de voo, pode ser empregado em missões secundárias como reconhecimentos, apoio 

à guerra eletrônica, busca e salvamento, evacuação aérea e transporte de cargas. 

(ALVES, 2018, p.14). 

O Pantera é de procedência francesa, sendo concebido segundo a mais 

evoluída tecnologia aeronáutica. Impulsionado por dois motores Turbomeca Arriel 

1M1 de 653 SHP, transporta até nove homens - um grupo de combate - além de sua 

tripulação composta de dois pilotos e um mecânico de voo. Pode conduzir até 1600 

Kg de carga externa no gancho e, em circunstâncias ideais, atingir a velocidade de 

324 Km/h. Modernos equipamentos de navegação permitem ao Pantera realizar voos 

precisos, inclusive o voo por instrumentos, praticado em situações de baixa 

ou nenhuma visibilidade. (ALVES, 2018, p.14). 
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FIGURA 1 - AS 365 K  Pantera (HM-1). 
Fonte: Site http://aerolondrina.blogspot.com/2017/11/hm1-pantera-em-londrina.html, 

Acesso em: 04 Junho 21. 
 

2.5 A ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DOS SUPRIMENTOS REPARÁVEIS 

 

2.5.1 Responsabilidades 

 

Segundo a NARMAvEX (2009), participam do controle e da gestão logística 

relativa ao material de aviação os seguintes órgãos do Exército:  a Diretoria de Material 

de Aviação do Exército (DMAvEX), o Comando de Aviação do Exército (CAvEx), e o 

Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt Sup Av Ex). 

A Diretoria de Material de Aviação do Exército tem a missão de elaborar e/ou 

propor planos e alterações da legislação, manuais, instruções, normas e pareceres 

pertinentes às atividades de sua competência; levantar e consolidar as necessidades 

de materiais e serviços relacionados à logística do material de sua gestão; levantar, 

consolidar, propor e gerenciar a programação de recursos financeiros necessários à 

logística de material de sua gestão; levantar necessidades e propor a capacitação de 

pessoal para o desempenho das atividades relacionadas à logística do material de 

sua gestão; e ligar-se diretamente, por meio do canal técnico, com as Organizações 

militares de Aviação do Exército (OMAvEx), Unidades Administrativas de Aviação do 
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Exército (UAAvEx) e os Órgãos Provedores de Aviação do Exército (OPAvEx), com 

vistas a acompanhar o cumprimento das normas relativas ao material de sua gestão. 

(BRASIL, 2009c, p. I-15). 

O Comando de Aviação do Exército tem a atribuição de encaminhar à DMAvEx, 

para aprovação, os planejamentos do B Mnt Sup Av Ex feitos para a execução da 

manutenção de 2° nível em aeronaves e conjuntos, componentes e equipamentos 

reparáveis. (BRASIL, 2009c, p. I-17). 

É de competência do B Mnt Sup Av Ex, planejar e executar a manutenção de 

2º nível em aeronaves e conjuntos, componentes e equipamentos reparáveis, de sua 

dotação, ressalvando-se as inspeções básicas de célula, para as quais fará proposta 

à DMAvEx, baseado nos programas de manutenção adotados pela Av Ex, no ciclo de 

vida dos grandes conjuntos, no estoque de suprimento, na disponibilidade de pessoal, 

oficinas e documentação técnica e no ciclo de manutenção dos reparáveis no Brasil e 

no exterior. (BRASIL, 2009c, p. I-18). 

 

2.5.2 Documento de Manutenção dos Suprimentos Reparáveis 

 

Na Aviação do Exército, o controle e a gestão logística do material são 

regulados pelas Normas Administrativas Referentes ao Material de Aviação do 

Exército (NARMAvEx), expedidas pela Diretoria de Material de Aviação do Exército 

(DMAvEx). Em caso de necessidade de regulação dos procedimentos de controle e 

gestão logística para os níveis de execução, as diversas OMAvEx poderão baixar 

normas complementares às NARMAvEx. (CATRISE, 2018, p.57). 

Nas Normas Administrativas Referentes ao Material de Aviação do Exército 

(NARMAvEX), o material reparável é descrito como componente, conjunto ou 

equipamento que, em apresentando discrepância ou sofrendo avaria, pode ser 

reconduzido à condição de disponibilidade (reparados) por meio de serviço de 

manutenção, sendo então classificados pela DMAvEx (Diretoria de Material de 

Aviação do Exército) como reparáveis. (BRASIL, 2009c, p. I-11). 

De acordo com a NARMAvEx, manutenção preventiva define-se como um 

conjunto de atividades de manutenção que a aeronave (seus componentes, conjuntos 

ou equipamentos) é submetida em caráter rotineiro, com o intuito de evitar o 
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aparecimento de discrepâncias e avarias. Para tanto a distribuição e organização das 

atividades relativas à manutenção está distribuída da seguinte maneira: 

 

CATEGORIA 
DE 

MANUTENÇÃO 

MANUTENÇÃO 
TIPO DE MANUTENÇÃO 

EXECU 
TANTE 

RESPON
SÁVEL 

Escalão Nível 

ORGÂNICA 

1º Esc 

1º 
Nível 

- Ações de manutenção de pista; 
- Inspeções pré, inter e pós-voo; 
- Controles visuais de bom 
funcionamento; e 
- Limpezas e reajustes simples. 

Usuário OMAvEx 

2º Esc 

- Ações de manutenção de hangar 
com duração média inferior a duas 
semanas; 
- Inspeções periódicas 
complementares; 
- Testes, reajustes e troca de 
componentes instalados nas 
aeronaves; e 
- Pesquisa de panes de baixa 
complexidade. 

SU Mnt 
Sup ou 
Pel Mnt 
Anv/SU 

Cmdo Ap 

OMAvEx 

DE 
CAMPANHA 

3º Esc 
2º 

Nível 

- Ações de manutenção básicas de 
hangar com duração média entre 
três semanas e três meses; 
- ações de manutenção simples em 
oficinas; 
- inspeções periódicas básicas; 
- reparos simples em componentes; 
- reparos estruturais simples; 
- serviços de pintura; e 
- pesquisa de panes na aeronave. 

B Mnt 
Sup Av 

Ex 

B Mnt Sup 
Av Ex 

DE 
RETAGUARDA 

4º Esc 
3º 

Nível 

- Ações de manutenção profunda 
em oficinas; 
- grandes inspeções periódicas; 
- análises e testes em óleos, fluidos 
e outros líquidos básicos para o 
funcionamento de componentes 
mecânicos e hidráulicos; 
- revisão geral, testes e reparos 
complexos em componentes; 
- fabricação de componentes 
simples; 
- reparos estruturais complexos; e 
- pintura completa da aeronave. 

B Mnt 
Sup Av 
Ex (se 

autoriza 
do) e 

oficinas 
certifica 

das 

DMAvEx 

- Reconstrução, modernização, 
modificação e revitalização de 
aeronaves e componentes. 

Fábricas 
e oficinas 
certifica 

das 

DMAvEx 

QUADRO 1 - Distribuição e organização das atividades relativas à manutenção. 
Fonte: Brasil (2009a, p. III 32). 

 

As INAvEx (Instruções Normativas de Aviação do Exército) são documentos 

emitidos pela DMAvEx que visam, entre outros objetivos, padronizar procedimentos, 
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definir atribuições relativas ao controle e à gestão logística do material da Av Ex. Essas 

instruções complementam as NARMAvEx, o Regulamento da Diretoria de Material de 

Aviação do Exército (R-13), além de outras normas de gestão e técnicas que afetem 

a atividade de aviação no Exército Brasileiro. (CATRISE, 2018, p.50). 

As INAvEx mais relevantes para o estudo deste trabalho são: 

- INAvEx 3002, Set 2000 – Manutenção de Material da Av Ex no Exterior; 

- INAvEx 3003, Set 2000 – Manutenção de Material da Av Ex no Brasil; 

- INAvEx 3007, Mar 1999 – Gerenciamento da Lista de Reparáveis da 

Av Ex; 

Essas instruções normativas tem por meta regular e orientar os procedimentos 

relativos à manutenção de material da Av Ex, no Brasil e no Exterior, e servem de 

base para a confecção das Normas Internas do B Mnt Sup Av Ex. 

 

2.5.2.1 Normas Internas do B Mnt Sup Av Ex - Nº 4.004 

 

A NI/B Mnt Sup Av Ex Nº 4.004 tem por finalidade normatizar o fluxo de 

manutenção de material de aviação entre a Companhia de Manutenção de Aviação 

(Cia Mnt Av) ou a Companhia Leve de Manutenção de Aviação (Cia L Mnt Av) e o 

Núcleo Logístico (Nu Log) de 3º nível de aviação, estabelecendo medidas 

administrativas para o fluxo de manutenção do material de aviação entre as 

Subunidades (SU). 

Sendo assim, o processamento do fluxo interno de manutenção de reparáveis 

dessa maneira: 

 

1) O fluxo tem início a partir da constatação de avaria em determinado 
componente, montado em aeronave, equipamento ou conjunto de material de 
aviação, que esteja sendo manutenido sob a responsabilidade da Cia L Mnt 
Av ou Cia Mnt Av. 
2) Após a constatação da necessidade de manutenção, é feita a abertura de 
Ordem de Serviço (O Sv) pelo Posto Técnico comum às Cia L Mnt Av e Cia 
Mnt Av. 
3) Se for necessário remover o componente da aeronave, a O Sv será 
encaminhada ao inspetor responsável da Cia L Mnt Av ou da Cia Mnt Av. 
4) De posse da O Sv, o inspetor determinará a remoção do componente e 
sua identificação com uma etiqueta amarela. 
5) Após a remoção, o inspetor responsável conduzirá a documentação 
necessária, O Sv e Log Card do componente, ao Posto Técnico do Nu Log 3º 
Ni Av, que confeccionará a Ordem de Serviço Interna (O Sv I), com base nos 
dados constantes na O Sv. 
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6) O componente será conduzido pelo mecânico à respectiva oficina de 
manutenção do Nu Log 3º Ni Av, a qual somente executará o serviço após o 
recebimento da O Sv I. 
7) Após ser executada a manutenção do componente removido, a O Sv I será 
encerrada e o componente retornará, com etiqueta verde, para a SU de 
origem, Cia L Mnt Av ou Cia Mnt Av, por intermédio do inspetor responsável, 
que o receberá com seu respectivo Log Card, e determinará a sua instalação.  
8) Caso a oficina do Nu Log 3º Ni Av conclua que não tem condições de 
realizar a manutenção do componente, ele será encaminhado, por meio de 
GMM, à Seção de Triagem/Cia Sup Trnp Av, com a etiqueta amarela original, 
uma segunda etiqueta amarela com as constatações da oficina do Nu Log 3º 
Ni Av e respectivo Log Card, sendo informado o procedimento executado à 
SU de origem do material, por meio do inspetor responsável. 
9) Tomando conhecimento da remessa do componente para empresa de 
manutenção, a Cia L Mnt Av ou a Cia Mnt Av Ex confeccionará uma 
Requisição de Suprimento (RS), visando à sua reposição. Se houver 
determinação, por parte da 3ª Seção, para que o componente reparado 
retorne à aeronave de origem, não caberá RS. (BRASIL, 2002a, p. 1). 

 

Para melhor entendimento desse ciclo interno, temos o Fluxograma 1: 
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FLUXOGRAMA 1 - Fluxo interno de reparáveis. 
Fonte: Brasil (2002a, p. 3). 
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2.5.2.2 Normas Internas do B Mnt Sup Av Ex - Nº 6.002 

 

A NI/B Mnt Sup Av Ex Nº 6.002 tem por finalidade normatizar o fluxo de 

manutenção de material de aviação entre a Companhia de Suprimento e transporte 

de Aviação (Cia Sup Trnp Av) do B Mnt Sup Av Ex e empresas de manutenção, 

estabelecendo uma rotina para a triagem e envio de material reparável essas 

empresas. 

Sendo assim, a triagem do material reparável na Cia Sup Trnp Av ocorre dessa 

maneira: 

 

1) O fluxo tem início a partir da constatação de funcionamento inadequado de 
determinado componente, montado em aeronave, equipamento, conjunto ou 
componente de material de aviação que esteja sendo manutenido sob a 
responsabilidade das U Ae, Comfima-HB, Cia L Mnt Av, Cia Mnt Av ou que 
passados pelas oficinas internas do Batalhão, não tiveram condições de ser 
manutenidos com recursos internos. 
2) Após a constatação da necessidade de manutenção, será aberta uma 
Ordem de Serviço (O Sv), removido o componente, confeccionada uma Guia 
de Movimentação de Material (GMM), anexado o Log Card, se for o caso, e 
o material remetido para o B Mnt Sup Av Ex e recebido na Seção de 
Triagem/Cia Sup Trnp Av. 
3) Após o material ser recebido na Seção de Triagem/Cia Sup Trnp Av, onde 
seus dados serão inseridos no controle informatizado, a Seção de 
Reparáveis/Cia Sup Trnp Av realizará uma análise, na seguinte prioridade: 
a) se o material está em garantia; 
b) se é reparável em oficina interna; 
c) se é reparável em empresa de manutenção no Brasil; ou 
d) se é reparável em empresa de manutenção no exterior. 
4) Caso o material esteja em garantia, a Seção de Reparáveis confeccionará 
um Pedido de Garantia (PG) e informará à Seção de Triagem para que 
confeccione uma GMM, embale o material e o entregue à Seção de 
Expedição/Cia Sup Trnp Av, que o enviará à empresa de manutenção. 
5) Caso o material não esteja em garantia e seja passível de reparação, 
revisão ou calibração em oficina interna do B Mnt Sup Av Ex, a Seção de 
Reparáveis confeccionará uma Ordem de Serviço Interna (O Sv I) e informará 
à Seção de Triagem, para que confeccione uma GMM, embale o material e o 
entregue à Seção de Expedição, que o enviará para uma oficina do Nu Log 
3º Ni Av. 
6) Caso o componente não esteja em garantia nem seja reparável em oficina 
interna do Batalhão, o material será relacionado, pela Seção de Reparáveis, 
em uma proposta de Lista de Material para Manutenção no Brasil (LMMB) ou 
de Lista de Material para Aferição ou Calibração (LMAC). 
7) Se o material não for passível de reparação, revisão ou calibração no 
Brasil, será relacionado, pela Seção de Reparáveis, em uma proposta de 
Lista de Material para Manutenção no Exterior (LMME). 
8) As LMMB, LMAC e LMME devem ser apreciadas pelo Chefe da 3ª Seção 
e enviadas, via ofício, para a aprovação da Diretoria de Material de Aviação 
do Exército (DMAvEx). 
9) Após a aprovação da DMAvEx, a Seção de Reparáveis confeccionará uma 
Ordem de Serviço Externa (O Sv E) ou Ordem de Serviço no Exterior (O Sv 
Ex) e informará à Seção de Triagem, que confeccionará uma GMM, embalará 
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o material e o entregará à Seção de Expedição, para que o envie ao órgão 
de manutenção. 
10) Se as LMMB, LMAC e LMME forem aprovadas parcialmente ou não 
aprovadas, deve-se aguardar as destinações determinadas pela DMAvEx. 
(BRASIL, 2002b, p. 1-2).  

 

Como parte do processo, temos também o envio do material reparável para as 

empresas de manutenção, conforme descrito abaixo: 

 

1) Se o material for transportável por via terrestre, a Seção de Reparáveis 
informará à Seção de Expedição, para que esta confeccione um pedido de 
viatura, com quarenta e oito horas de antecedência da data prevista para o 
envio do material. 
2) Se o material não for transportável por via terrestre, a Seção de Reparáveis 
informará ao Chefe da 4ª Seção do CAvEx, para que acione uma 
transportadora. 
3) Deve-se ter os seguintes cuidados para o transporte de material reparável: 
a) as embalagens dos materiais que estão sendo enviados para manutenção, 
devem ter na sua face superior o número da GMM, escrito com marcador com 
ponta de feltro; 
b) o chefe de viatura, quando se apresentar para apanhar o material, conferirá 
todas as GMM e as embalagens; e 
c) o chefe da Seção de Expedição deve se assegurar de que todo o material 
foi embarcado. 
4) Após o envio do material, a Cia Sup Trnp Av informará à DMAvEx que o 
componente seguiu destino para o órgão de manutenção. 
e. Recomendações diversas 
1) O material recolhido para reparo, revisão ou calibração, deve conter uma 
etiqueta amarela, onde deve constar todas as informações necessárias para 
a perfeita identificação do componente, além do motivo da remoção, seus 
dados de controle (TSN, MPN, SN, ciclos, etc.), descrição sumária do 
trabalho a ser realizado e identificação do responsável pela autorização do 
referido serviço. 
2) Caso o componente seja enviado para uma oficina interna e esta não tenha 
capacidade técnica de realizar o reparo, revisão ou calibração, o componente 
deve retornar para a Seção de Triagem com a etiqueta amarela original, uma 
segunda etiqueta amarela com as constatações da oficina do Nu Log 3º Ni 
Av e respectivo Log Card, se for o caso. (BRASIL, 2002b, p. 2). 

 

E por fim, a apresentação do fluxo externo dos reparáveis, conforme 

Fluxogramas 2 e 3: 
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FLUXOGRAMA 2 - Fluxo externo de reparáveis (parte 01). 
Fonte: Brasil (2002b, p. 3). 
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FLUXOGRAMA 3 - Fluxo externo de reparáveis (parte 2). 
Fonte: Brasil (2002b, p. 4). 
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2.5.3 Sistema Integrado dos Sistemas de Aviação do Exército 

 

O Sistema Integrado dos Sistemas de Aviação do Exército (SISAvEx), traduz-

se em uma ferramenta que, a partir da otimização e racionalização de processos, 

contempla as atividades de manutenção e suprimento de aeronaves, gestão e 

aquisição de materiais na área interna e externa, controle e gestão de horas de voo e 

dos recursos humanos da Aviação do Exército (BRASIL, 2017, p. 2). 

 

 

FIGURA 2 - Subsistemas do SISAvEx. 
Fonte: intranet.avex.eb.mil.br/sisavex, Acesso em: 10 mar 21. 

 

Segundo Fujita (2013), o SISAvEx é um banco de dados baseado em Oracle, 

que possibilita a inserção de informações em planilhas eletrônicas que se integram 

em subsistemas. O SISAvEx está dividido em 7 (sete) sistemas: Sistema de 

Manutenção de Aeronaves (SisManut), Sistema de Suprimento de Aviação (SisSupri), 

Sistema de Programa Interno de Trabalho (SisPIT), Sistema de Controle de 

Reparáveis (SisRep), Sistema de Controle de Horas de Voo (SisHV), Sistema 
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Gerencial de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército 

(SIGIPAAerEx) e Sistema de Apoio à Decisão. 

Dos sete sistemas que compõem o SISAvEx, dois foram utilizados neste 

trabalho para coleta de dados: o Sistema de Manutenção de Aeronaves (SisManut) e 

o Sistema de Reparáveis (SisRep). 

O SisManut é utilizado no controle das inspeções e vencimentos dos diversos 

componentes das aeronaves, no gerenciamento da disponibilidade da frota, no 

registro e controle da documentação técnica, incluindo boletins de serviço, das folhas 

de manutenção e panes, da abertura e execução das OS e do controle do consumo 

de querosene de aviação (BRASIL, 2017c, p. 2). 

O SisRep é empregado no gerenciamento do ciclo de reparo de componentes 

e no gerenciamento das certificações e contratos de empresas reparadoras (BRASIL, 

2017c, p. 2).  

 

 

FIGURA 3 - Tela inicial do Sistema de Reparáveis (SisRep). 
Fonte: O autor. 
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2.6 ENTREVISTAS 

 

Visando ampliar o conhecimento teórico e identificar experiências relevantes, 

foi realizada uma entrevista exploratória, com os seguintes especialistas de aviação, 

de diversos postos/graduações: 

 

Nr Ord Posto/Graduação Nome de guerra Organização Militar 

1 Maj Fuzaro B Mnt Sup Av Ex 

2 Cap Buffo B Mnt Sup Av Ex 

3 Cap J. Roberto DMAvEX 

4 1° Sgt Hildison B Mnt Sup Av Ex 

5 2° Sgt Jeferson Lopes B Mnt Sup Av Ex 

QUADRO 2 - Quadro de especialistas entrevistados. 
 Fonte: O autor. 

 

Para a realização da entrevista, foram selecionados militares com 10 (dez) ano 

ou mais de serviço na Aviação do Exército, que atualmente ocupam cargo envolvido 

diretamente ou indiretamente no ciclo dos suprimentos reparáveis da aeronave 

Pantera (HM-1), e que possuem elevado tempo de experiência com os suprimentos 

reparáveis, visando colher a opinião dos profissionais que trabalham ou são afetados 

pelo assunto em pauta. 

 

2.7 QUESTIONÁRIOS 

 

O universo buscado para a realização do questionário foi selecionado a partir 

da composição das seções, companhias e oficinas de manutenção, que participam 

dos fluxos interno e externo dos suprimentos reparáveis, com prioridade para o B Mnt 

Sup Av Ex, que gerencia a maior parte desse processo. O estudo procurou obter entre 

seus participantes militares com 10 (dez) ano ou mais de serviço na Aviação do 

Exército, visando colher a opinião dos profissionais mais experientes e com condições 

de fornecer dados relevantes para o presente trabalho, como apresentado na tabela 

abaixo: 
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FIGURA 4 - Tempo de serviço na Aviação do Exército. 
Fonte: O autor 

 

A amostra selecionada para responder aos questionários teve o propósito de 

abranger uma grande variedade de militares, que são afetados e trabalham, direta ou 

indiretamente, com os suprimentos reparáveis, tendo prevalência nessa pesquisa os 

afetados diretamente, conforme a tabela a seguir: 

 

 

FIGURA 5 - Relacionamento de trabalho com os suprimentos reparáveis da aeronave 
Pantera. 

Fonte: O autor 
 

A sistemática de distribuição dos questionários ocorreu de forma indireta, 

através de um formulário desenvolvido e distribuído pela internet, para os seguintes 

militares: 
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Nr Ord 
Posto/ 

Graduação 
Nome de guerra OM 

Companhia/ 

Seção 

1 Cap G. Barros B Mnt Sup Av Ex EM / COAL 

2 1° Ten Adriano B Mnt Sup Av Ex EM / COAL 

3 1° Ten Ramos B Mnt Sup Av Ex Cia L Mnt / 2° Pel  

4 1° Sgt Figueiredo B Mnt Sup Av Ex Cia L Mnt / 2° Pel 

5 1° Sgt Álbanis B Mnt Sup Av Ex Cia Mnt / Cj Din 

6 1° Sgt Geyson B Mnt Sup Av Ex Cia L Mnt / 2° Pel 

7 1° Sgt Castro B Mnt Sup Av Ex Cia L Mnt / 2° Pel 

8 1° Sgt Marco CIAvEX Div Sim 

9 1° Sgt Wenderson B Mnt Sup Av Ex Cia L Mnt / 2° Pel 

10 2° Sgt Hermes B Mnt Sup Av Ex Cia L Mnt / 2° Pel 

11 2° Sgt Leon B Mnt Sup Av Ex Cia Mnt / Cj Din 

12 3° Sgt Vitor Rocha B Mnt Sup Av Ex Cia Sup / Triagem 

13 3° Sgt Leonardo Simões B Mnt Sup Av Ex Cia L Mnt / 2° Pel 

14 3° Sgt Seabra B Mnt Sup Av Ex Cia Mnt / Cj Din 

15 3° Sgt F. Almeida B Mnt Sup Av Ex Cia Mnt / Cj Din 

QUADRO 3 - Quadro de especialistas que responderam ao questionário. 
Fonte: O autor 

 

O valor da amostra não inviabiliza ou reduz a relevância desta pesquisa, haja 

vista que o trabalho realizado pelos militares envolvidos no funcionamento do fluxo 

dos reparáveis é composto por poucos especialistas, o que proporcionou um total de 

15 questionários respondidos, sendo que somente 20% da amostra trabalha 

diretamente com esse tipo de suprimento, conforme Figura 5. 
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3. ANÁLISE E RESULTADOS 

 

Nesse capítulo será exposto e discutido os resultados alcançados através das 

entrevistas e questionários, da revisão da literatura e do levantamento de dados do 

SISAvEx. 

Todas as informações incluídas nesse trabalho proporcionaram ao autor o 

embasamento para as conclusões apresentadas, bem como uma solução aos 

problemas propostos. 

 

3.1 A MANUTENÇÃO DOS CONJUNTOS DINÂMICOS 

 

O “modelo do conjunto dinâmico” é a variável independente deste trabalho. Na 

sequência, apresentam-se os estudos de caso para os componentes com elevada 

indisponibilidade e que impactam sobremaneira a disponibilidade das aeronaves 

Pantera (AS 365 K) da Aviação do Exército, para posteriormente confrontar os dados 

obtidos com a informações coletadas com o auxílio dos instrumentos já mencionados. 

De acordo com o questionário, o conjunto dinâmico que mais afeta a 

disponibilidade das aeronaves Pantera (HM-1) da Aviação do Exército é a Cabeça do 

Rotor principal, conforme gráfico abaixo: 
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FIGURA 6 - Conjunto dinâmico que afeta demasiadamente a disponibilidade das 
aeronaves Pantera (AS 365k). 

Fonte: O autor. 
 

3.1.1 Cabeça do rotor principal 

 

A cabeça do rotor é o coração da aeronave de asas rotativas, pois é para onde 

convergem todos os problemas iniciais de adaptação e de regulação. É através da 

cabeça do rotor que passam os esforços aerodinâmicos e centrífugos vindo das pás 

para a estrutura e é onde se localizam todas as causas dos problemas dinâmicos 

geradores de vibração e de instabilidades. (Aerotecnologia, 2002). 

O conjunto da Cabeça do Rotor Principal (CRP) possui inspeção a cada 50 

horas de voo. Nesse conjunto, alguns componentes possuem limite de vida de 10.000 

horas de voo, ou seja, após 10.000 mil horas de voo o componente deve ser 

descartado. Esses itens também passam por Revisão Geral a cada 2.500 horas de 

voo. (TEODORO, 2015, p.7). 

Para a análise de dados desse conjunto dinâmico, selecionando todos os 

componentes que deram entrada na Seção de Triagem da Companhia de Suprimento 

(Cia Sup) do Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt 

Sup Av Ex), entre os anos de 2018 e 2021, teremos a seguinte tabela: 
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NR 
DATA DE 

ENTRADA 
DESCRIÇÃO 

OFN/EMP 

REPARADORA 

DATA DE 

SAÍDA 

DIAS NA   

SEÇ DE 

TRIAGEM 

1 28/04/2021 CRP HELIBRAS 31/05/2021 33 

2 27/04/2021 CRP OFN CONJ DIN 27/04/2021 0 

3 09/02/2021 CRP OFN CONJ DIN 09/02/2021 0 

4 15/06/2020 CRP OFN CONJ DIN 17/06/2020 2 

5 24/03/2020 CRP OFN CONJ DIN 31/03/2020 7 

6 14/11/2019 CRP HELIBRAS 29/11/2019 15 

7 21/08/2019 CRP OFN CONJ DIN 26/08/2019 5 

8 30/07/2019 CRP OFN CONJ DIN 30/07/2019 0 

9 16/07/2019 CRP OFN CONJ DIN 08/08/2019 23 

10 13/06/2019 CRP HELIBRAS 14/05/2020 336 

11 14/05/2019 CRP TRIAGEM 14/05/2019 0 

12 13/02/2019 CRP OFN CONJ DIN 13/02/2019 0 

13 29/01/2019 CRP OFN CONJ DIN 08/05/2019 99 

14 25/01/2019 CRP HELIBRAS 11/02/2020 382 

15 29/10/2018 CRP OFN CONJ DIN 12/11/2018 14 

16 26/09/2018 CRP OFN CONJ DIN 29/01/2019 125 

17 25/09/2018 CRP OFN CONJ DIN 20/05/2019 237 

18 16/08/2018 CRP OFN CONJ DIN 28/06/2019 316 

19 11/07/2018 CRP HELIBRAS - - 

20 21/05/2018 CRP HELIBRAS 04/06/2018 14 

21 21/05/2018 CRP HELIBRAS 10/10/2018 142 

22 26/02/2018 CRP HELIBRAS 21/05/2018 84 

23 17/01/2018 CRP OFN CONJ DIN 26/02/2018 40 

QUADRO 4 - Quadro de cabeças do rotor principal (CRP) catalogados na seção de 
triagem entre os anos de 2018 e 2021. 

Fonte: O autor. 
 

As informações extraídas do SisRep, demostram a predominância da listagem 

do reparo desse modelo de conjunto dinâmico para a Oficina de Conjuntos Dinâmicos 

(Ofn Conj Din) em face ao envio desse material para o reparo externo na Helibrás. 

Desprezando o CRP número 19, pelo mesmo ainda permanecer na Seção de 
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Triagem, tem-se o gráfico a seguir com as porcentagens da divisão mencionada 

anteriormente: 

 

 

FIGURA 7 - Listagem do CRP para reparo. 
Fonte: O autor 

 

Outro dado importante é o tempo médio em que cada CRP permanece 

aguardando autorização para ser enviada para a Oficina de Conjuntos Dinâmicos ou 

para a Helibrás. Considerando todos os componentes do Quadro 4, com data de saída 

da Seção de Triagem no sistema, tem-se a média de 85,18 dias entre a entrada e 

saída desses conjuntos dinâmicos do depósito da triagem. Dentro da concepção de 

“triagem do material reparável”, o tempo médio obtido nesse cenário é muito longo e 

corrobora com os dados da pesquisa, referentes ao impacto da baixa disponibilidade 

de conjuntos dinâmicos para a aeronave Pantera (AS 365K), apresentado na figura 

abaixo: 

HELIBRÁS
36%

OFICINA CONJ 
DIN
64%

LISTAGEM DO CRP PARA REPARO
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FIGURA 8 - Impacto da ausência de disponibilidade dos conjuntos dinâmicos da 
aeronave Pantera (AS 365K). 

Fonte: O autor 
 

Ampliando o campo a análise desse conjunto dinâmico, incluindo o tempo que 

cada CRP permaneceu aguardando aprovação para reparo e o tempo de manutenção 

propriamente dito, tem-se o tempo total do ciclo desse modelo de reparável, desde da 

entrega do material na Seção de triagem, até o mesmo retornar para a cadeia de 

suprimento em condições de ser reutilizado nas aeronaves. 

 

NR 

DATA DE 

ENTRADA 

(Triagem) 

OFN/EMP 

REPARADORA 

DATA DE 

SAÍDA 

(Triagem) 

DATA DE 

RETORNO 

(Rec Téc) 

TOTAL DE 

DIAS 

1 28/04/2021 HELIBRAS 31/05/2021 - - 

2 27/04/2021 OFN CONJ DIN 27/04/2021 - - 

3 09/02/2021 OFN CONJ DIN 09/02/2021 - - 

4 15/06/2020 OFN CONJ DIN 17/06/2020 05/02/2021 230 

5 24/03/2020 OFN CONJ DIN 31/03/2020 - - 

6 14/11/2019 HELIBRAS 29/11/2019 - - 

7 21/08/2019 OFN CONJ DIN 26/08/2019 17/08/2020 356 

8 30/07/2019 OFN CONJ DIN 30/07/2019 23/10/2020 443 

9 16/07/2019 OFN CONJ DIN 08/08/2019 08/11/2019 112 

10 13/06/2019 HELIBRAS 14/05/2020 - - 
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12 13/02/2019 OFN CONJ DIN 13/02/2019 10/04/2019 57 

13 29/01/2019 OFN CONJ DIN 08/05/2019 30/04/2020 451 

14 25/01/2019 HELIBRAS 11/02/2020 04/02/2020 369 

15 29/10/2018 OFN CONJ DIN 12/11/2018 10/12/2018 41 

16 26/09/2018 OFN CONJ DIN 29/01/2019 30/04/2020 574 

17 25/09/2018 OFN CONJ DIN 20/05/2019 04/09/2019 339 

18 16/08/2018 OFN CONJ DIN 28/06/2019 - - 

20 21/05/2018 HELIBRAS 04/06/2018 - - 

21 21/05/2018 HELIBRAS 10/10/2018 - - 

22 26/02/2018 HELIBRAS 21/05/2018 - - 

23 17/01/2018 OFN CONJ DIN 26/02/2018 14/03/2018 57 

QUADRO 5 - Ciclo de reparo do CRP. 
Fonte: O autor 
 

Diante da amostra apresentadas no Quadro 5, pode-se obter a porcentagem 

de retorno desse modelo de material, onde do total de 21 cabeças de rotor principal, 

somente 12 completaram o ciclo de reparáveis, resultando no valor de 57% de índice 

de retorno para a cadeia de suprimento, conforme apresentado na figura abaixo: 

 

 

FIGURA 9 - Porcentagem de retorno do CRP. 
Fonte: O autor 
 

NÃO 
RETORNOU

43%

RETORNOU
57%

PORCENTAGEM DE RETORNO DO CRP
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Considerando somente as CRP enviadas para a Oficina de Conjuntos 

Dinâmicos para a realização da manutenção de 3° Nível, obtém-se 10 conjuntos 

dinâmicos que completaram o ciclo de reparáveis, com a média de 266 dias entre a 

entrada na seção de triagem e a saída desse grande componente da oficina 

reparadora. 

 Para as CRP direcionadas a Helibrás, somente 1 conjunto completou o ciclo, 

o que inviabiliza uma análise relevante dessa parte do processo, em virtude do 

andamento da modernização da aeronave Pantera (HM-1), que necessita de um 

tempo maior de permanência do material na empresa reparadora, para realização de 

manutenção de 4° Nível desse material. 

 

3.1.2 Oportunidades de melhoria 

 

Em busca de encontrar alternativas visando a reduzir o tempo de manutenção 

dos conjuntos dinâmicos da frota pantera na Aviação do Exército, considerando as 

informações descritas no capítulo anterior, em conjunto com os dados coletados 

juntos aos especialistas nesse campo de estudo, aborda-se nessa parte da pesquisa 

ações que visam o aperfeiçoamento dos processos do ciclo de reparáveis. 

 De modo geral, os entrevistados avaliaram a gestão dos reparáveis na Av Ex 

como “Bom”, com a porcentagem de 73,3%, como apresentado na figura abaixo: 
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FIGURA 10 - Avaliação da qualidade da gestão de suprimento reparáveis da aeronave 
Pantera (AS 365K). 

Fonte: O autor 
 

Entre os fatores que determinaram a avaliação anterior, temos entre os dois 

principais motivos, poucos suprimentos reparáveis sobressalentes (40%) e a falta de 

recursos destinado para a manutenção dos suprimentos reparáveis (20%). As 

alternativas restantes como poucos contratos com empresas reparadores, mudanças 

constantes do pessoal especializado na manutenção e gestão de reparáveis, Pouca 

aquisição de novos suprimentos para reposição do estoque, baixa capacidade de 

reparo das oficinas internas de manutenção, desatualização das normas e diretrizes 

que tratam dos suprimentos reparáveis, infraestrutura atual não suporta a demanda 

por suprimentos reparáveis e pouco pessoal dedicado a cadeia da gestão de 

suprimentos reparáveis, tiveram 6,7% dos votos, conforme a figura abaixo: 
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FIGURA 11 - Fatores determinantes para o grau de avaliação da gestão dos 
reparáveis da aeronave Pantera (AS 365K). 

Fonte: O autor 
 

No mesmo contexto, com objetivo de fornecer opções para solucionar os 

problemas apresentados, houve o predomínio da alternativa de estabelecer 

prioridades e um cronograma de manutenção para os reparáveis (60%), no curto 

prazo, e de melhorar a coordenação entre as oficinas e os gestores de suprimento 

(53,3%), no médio prazo. Para as medidas de longo prazo, os votos foram mais 

divididos, entre oferecer maior quantidade de cursos de qualificação nessa área 

específica de manutenção (33,3%), melhorar os contratos com base nas 

necessidades das oficinas e gestores de reparáveis (33,3%), mapear o tempo de 

reparo para identificar os gargalos da oficina de conjuntos dinâmicos (20%) e 

aquisição de novos conjuntos dinâmicos (13,3%), de acordo com a Figura 12: 
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FIGURA 12 - Medidas de longo prazo para reduzir o tempo de reparo dos conjuntos 
dinâmicos da aeronave pantera (AS 365k). 

Fonte: O autor 
 

Com o propósito de expandir a capacidade de manutenção dos conjuntos 

dinâmicos do B Mnt Sup Av Ex, a opção de viabilizar cursos e estágios que aumentem 

o rol de capacidades da oficina foi a mais escolhida, com 46,7%. Nesse quadro, com 

a finalidade de amplificar a capacidade técnica dos militares que trabalharam com a 

gestão de suprimentos reparáveis, o curso de inspetor de suprimento, obteve o 

percentual de 46,7% entre os entrevistados, e o curso de manutenção de conjuntos 

dinâmicos, realizados na empresa Helibrás, com o percentual de 86,7%, sendo este 

destinado a ampliar a capacidade técnica dos militares que trabalharam diretamente 

com a manutenção dos conjuntos dinâmicos da aeronave Pantera (AS 365K).  

Um dos parâmetros avaliados foi o nível de conhecimento dos entrevistados 

sobre o Sistema de Reparáveis (SisRep) da Aviação do Exército, conforme a Figura 

13: 
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FIGURA 13 - Nível de conhecimento sobre o Sistema de Reparáveis (SisRep) da 
Aviação do Exército. 

Fonte: O autor 
 

A predominância de conhecimento sobre o sistema entre os entrevistados é 

média, devido o mesmo ser utilizado prioritariamente pelos militares que trabalham na 

Seção de Triagem. Entre as principais propostas para o desenvolvimento do SisRep, 

com objetivo de otimizar o software, considera-se a de inserir ferramentas de alerta, 

para indicar os vencimentos e garantia dos componentes, aumentar a rapidez e 

agilidade na disponibilização das informações do sistema e melhorar a forma como os 

dados do sistema são apresentados, para facilitar o processo de análise dos gestores. 
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4. CONSIDERAÇÕES FINAIS E SUGESTÕES 

 

O respectivo trabalho de conclusão de curso foi destinado a contribuir no 

desenvolvimento doutrinário atinente aos suprimentos reparáveis da Aviação do 

Exército, particularmente dos conjuntos dinâmicos da aeronave Pantera, buscando 

dessa maneira, resolver o seguinte problema: “quais são os fatores que penalizam o 

ciclo de manutenção dos componentes reparáveis da frota HM-1 (pantera) da Aviação 

do Exército?”. 

Conforme as normas acadêmicas, foram definidos objetivos gerais e 

específicos e proposto as questões de estudo para o tema. A metodologia utilizada e 

os instrumentos de pesquisa adotados, juntamente com a dados extraídos do Sistema 

Integrado dos Sistemas de Aviação do Exército (SISAvEX), viabilizou a resolução das 

questões de estudo, bem como atingir os objetivos propostos. 

A revisão da bibliografia das fontes sobre o funcionamento do ciclo dos 

reparáveis, apesar de serem limitadas, foram suficientes para nos conceder 

alternativas procedimentais que solucionem o problema proposto. A área de estudo 

da logística reversa dos reparáveis do helicóptero Pantera, pode ser aplicada em 

outros modelos de aeronaves da Aviação, e também nas Unidades de manutenção e 

suprimento do Exército Brasileiro, sendo de grande importância para o 

desenvolvimento da cadeia logística das nossas Forças Armadas. 

Os instrumentos de coletas de dados propiciaram esclarecer os tópicos 

importantes para a continuidade do presente estudo, apresentados durante a 

pesquisa e que não foram elucidados pela revisão da literatura. Entre eles, destaco a 

necessidade de estabelecer prioridades e um cronograma de manutenção dos 

reparáveis, melhorar a coordenação entre as oficinas e os gestores de suprimento, 

bem como disponibilizar cursos e estágio específicos para os militares que atuam na 

gestão dos suprimentos reparáveis. 

O objetivo central de analisar os fatores que penalizam o tempo de reparo no 

fluxo de suprimento dos conjuntos dinâmicos da frota pantera na Aviação do Exército, 

promove a redução do ciclo de manutenção desses componentes, como 

consequência, o aumento da disponibilidade dos conjuntos dinâmicos para emprego 

nas aeronaves. 
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4.1 RECOMENDAÇÕES  

 

Na revisão da literatura, constatou-se que algumas publicações atinentes ao 

ciclo dos suprimentos reparáveis na Aviação do Exército, não estão adequadas a 

realidade dos processos atuais. Assim sendo, recomenda-se a revisão dos seguintes 

documentos: 

a) da Norma Interna 4.004/B Mnt Sup Av Ex, no anexo fluxo interno de 

reparáveis e na descrição do fluxo de reparo – Fluxo de manutenção dos 

reparáveis, quanto a 3° Seção definir o retorno do componente para a 

mesma aeronave. 

b) da Norma Interna 6.002/B Mnt Sup Av Ex, no anexo fluxo externo de 

reparáveis e na descrição do fluxo de reparo – Fluxo externo de 

reparáveis, quanto a apreciação da 3° Seção da Lista de Material para 

Manutenção no Brasil (LMMB) e da Lista de Material para Manutenção 

no Exterior (LMME). 

 Ainda com relação às outras publicações atinentes aos suprimentos 

reparáveis, recomenda-se a elaboração de: 

a) uma Norma/Instrução que discorra sobre armazenagem e destinação 

dos suprimentos condenados. 

 

4.2 SUGESTÕES 

 

Com o propósito de colaborar para a melhoria continuada da doutrina de 

manutenção da Aviação do Exército, em especial na gestão dos suprimentos 

reparáveis, sugere-se ainda uma exploração mais otimizada de pontos abordados 

neste trabalho, cujo debate não se limita dentro deste trabalho. 

a) otimizar o processo de aquisição de componentes sobressalentes para 

a manutenção dos conjuntos dinâmicos. 

b) melhorar a coordenação entre as seções e unidades envolvidas no ciclo 

dos reparáveis, com a finalidade de estabelecer prioridades e um 

cronograma de manutenção para os reparáveis. 

c) aumentar o efetivo das seções envolvidas no processo, com militares 
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possuintes de cursos na área de manutenção de conjuntos dinâmicos 

ou gestão de suprimento. 

d) Aperfeiçoar os contratos com base nas necessidades das oficinas e dos 

gestores dos reparáveis. 

e) inserir ferramentas de alerta no SisRep, para indicar os vencimentos das 

inspeções e garantias dos suprimentos listados para manutenção. 

Encerro o trabalho de conclusão de curso, ratificando que os avanços nos 

estudos dos suprimentos reparáveis na Av Ex, não se esgotam nesta publicação, 

necessitando de constante aprimoramento em todos os cernes deste complexo 

processo, assim, a logística reversa, aliada a modernização e aquisição de novas 

aeronaves para a frota de helicópteros militares, se mostra fundamental para 

amplificar o poder de combate da força terrestre. 

 

 

 

 

_____________________________________ 
MARCELLO BRUNO SOUZA DA SILVA 

Capitão do Quadro de Material Bélico 
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