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RESUMO 

 

 

 

A Aviação do Exército (AvEx), através das suas Companhias de Manutenção e 
Suprimento, realiza a manutenção de 2º escalão dos diversos modelos de aeronaves 
empregados pelo Exército Brasileiro (EB). A manutenção de aeronaves é elemento 
fundamental para a operacionalidade e a segurança de voo de uma Unidade Aérea. 
Dessa maneira, face à importância do assunto, o presente trabalho buscou verificar 
qual a composição das equipes de trabalho responsáveis pelas manutenções 
orgânicas preventivas de célula e de motor da aeronave HA-1 do 1º Batalhão de 
Aviação do Exército (1º BAvEx). Foram comparadas as estruturas de manutenção de 
aeronaves da AvEx com as estruturas existentes na Força Aérea Francesa, na 
Marinha do Brasil, na Força Aérea Brasileira e em empresa civil de manutenção de 
aeronaves de asas rotativas. Foram realizados entrevistas e questionário com 
especialistas da área. Os dados obtidos, confrontados com a revisão da literatura, 
permitiram estabelecer parâmetros que conduziram a composição de equipes de 
manutenção flexíveis, adaptadas ao tipo de serviço realizado.  
 

 

Palavras-chave: Aviação do Exército. Companhia de Manutenção e Suprimento. 
Equipes de Manutenção. Manutenção preventiva. Aeronave HA-1. 



ABSTRACT 

 

 

 

Army Aviation (AvEx), through its Maintenance and Supply Companies, is responsible 
for the second line maintenance of several aircrafts models used by the Brazilian Army. 
Maintenance is a major aspect to both operability and safety of Air Force’s flights. 
Considering that, this study aims to verify the composition of work teams responsible 
for structural and preventive maintenance of HA-1 aircraft’s cell and engine on 1st 
Army Aviation Brigade (BAvEx). Maintenance structures of AvEx were compared to 
the structures used by French Air Force, by the Brazilian Navy, by the Brazilian Air 
Force and by private companies specialized in rotating wing maintenance. In order to 
achieve consistent results, interviews and surveys were carried out. Literature and data 
collected in the analysis were compared to establish patterns which led to the 
composition of flexible work teams adapted to the required service.  
 

 

Keywords: Army Air Force. Maintenance and Supply Companies. Maintenance 
teams. Preventive Maintenance. HA-1 Aircrafts. 
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1 INTRODUÇÃO 
 

O emprego maciço de helicópteros como elemento multiplicador do poder de 

combate se deu, pela primeira vez, na Guerra do Vietnã (1959-1975), quando os 

Estados Unidos da América utilizaram mais de 7.000 Bell UH-1 (Huey) durante o 

conflito. Desde então, diversas Forças Armadas passaram a empregar tais máquinas 

nos mais variados embates ao redor do mundo. 

Com a recriação da Aviação do Exército (AvEx) em 1986, que culminou com a 

criação da Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx) e do 1º Batalhão de 

Aviação do Exército (1º BAvEx), a Força Terrestre voltou a contar com o inestimável 

avanço de operacionalidade proporcionado pelas aeronaves. 

A AvEx, como elemento de múltiplo emprego do Exército Brasileiro, participa 

ativamente na guerra de movimento, contribuindo com o término da batalha, nas 

ações em profundidade, na destruição da força inimiga, nas manobras de flanco, no 

combate continuado, no ataque de oportunidade e no aumento do poder de combate. 

Dessa forma, os meios aéreos orgânicos permitem aos comandantes terrestres 

obterem efeitos consideráveis em proveito das operações militares. 

O 1° BAvEx, sediado em Taubaté-SP, hoje dotado com 11 helicópteros de 

ataque (HA-1) Esquilo/Fennec e 10 helicópteros de manobra (HM-4) Jaguar, está 

capacitado para cumprir missões de combate, apoio ao combate e apoio logístico. 

Dentre essas missões, o HA-1 executa, principalmente, as missões de ataque, 

reconhecimento e comando e controle, tendo voado mais de 1.400 horas no ano de 

2017, conforme consta no Sistema Integrado dos Sistemas de Aviação do Exército 

(SISAvEx). 

Esse grande número de horas voadas acarreta grande quantidade de 

intervenções de manutenção. A correta manutenção preventiva das aeronaves na 

realização das inspeções programadas está diretamente relacionada à atividade e à 

segurança de voo, sendo fundamental para atingir a disponibilidade de aeronaves, tão 

necessária ao cumprimento das mais variadas missões. 

Nesse contexto, o presente trabalho tem por objetivo propor a composição da 

equipe de manutenção do 2º escalão da aeronave HA-1 do 1º BAvEx, apta a cumprir 

as diversas manutenções orgânicas preventivas deste modelo de aeronave, para as 

operações nos tempos de paz. 
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1.1 PROBLEMA 
 

A doutrina de manutenção, no que se refere às diferentes especializações do 

pessoal, não evoluiu desde o recebimento da primeira aeronave em 1986. Sendo 

assim, os conhecimentos passados pela Força Aérea Brasileira (FAB) e pela Marinha 

do Brasil (MB), instituições em que os primeiros especialistas de manutenção foram 

formados, por ocasião da implantação da AvEx, ainda permanecem válidos. 

Em contrapartida, se não houve uma evolução na doutrina de manutenção, a 

doutrina militar terrestre evoluiu consideravelmente nos últimos 30 anos. O aumento 

significativo do emprego do vetor aéreo nas mais variadas missões da Força Terrestre, 

associado ao incremento da quantidade total de aeronaves, ampliou sobremaneira a 

quantidade de manutenções realizadas durante o ano, além de diminuir o intervalo 

existente entre os procedimentos de manutenção. 

Sendo assim, qual a publicação que regula o número inspetores e mecânicos 

necessários para realizar as intervenções de manutenção em uma determinada frota 

de aeronaves? 

A fim de facilitar o entendimento do motivo desse questionamento, faz-se um 

paralelo com a atividade de voo. Qual a tripulação mínima necessária para o voo de 

determinado modelo de aeronave? Documentos como a Norma Operacional Nr 5 – 

Níveis Operacionais, Requisitos para as Tripulações e Funções a Bordo e de Controle 

de Tráfego Aéreo; a Norma Operacional Nr 9 – Voos Técnicos; e a Norma Operacional 

Nr 11 – Voo com Óculos de Visão Noturna, todos do Comando de Aviação do Exército 

(CAvEx), estabelecem qual a tripulação mínima necessária para todos os tipos de voo 

que a AvEx realiza, seja ele geral, técnico, noturno ou com óculos de visão noturna 

(OVN). 

Para a aviação civil, o Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica 

(RBHA) Nr 91 – Requisitos Gerais de Operação para Aeronaves Civis, estabelece em 

sua Subparte A, item 91.5 – Requisitos para tripulações: 

(a) É permitida a operação de uma aeronave civil registrada no Brasil 
somente se: 
(1) a tripulação do voo estiver em conformidade com a composição mínima 
da aeronave, conforme estabelecido no seu Certificado de 
Aeronavegabilidade; 
(2) quando o certificado de aeronavegabilidade exigir dois pilotos, um deles 
tenha sido designado como piloto em comando da aeronave. (BRASIL, 2005, 
p. 8). 
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Fica claro que as publicações mencionadas regulam, seja na aviação militar ou 

na aviação civil, qual a tripulação mínima necessária para determinado tipo de voo em 

determinado modelo de aeronave. 

Se para a atividade de voo há normas e regulamentos que estabelecem a 

composição das tripulações, o mesmo rigor não é observado (não com a mesma 

assertividade) nas normas e regulamentos que deveriam estabelecer a composição 

das equipes de manutenção. 

Dentre as publicações do Exército Brasileiro afetas ao assunto, não há uma 

sequer que estabeleça, para a Unidade Aérea, a composição de uma equipe de 

manutenção. 

O Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) Nr 145 – Organizações de 

Manutenção de Produto Aeronáutico, em sua Subparte D – Pessoal, estabelece que 

cada organização de manutenção deve assegurar que exista um número suficiente 

de pessoal com treinamento ou conhecimento e experiência na execução da 

manutenção, sem estipular um número mínimo de profissionais. 

O problema, portanto, existe nessa constatação empírica, ou seja, de algo que 

pode ser considerado uma lacuna doutrinária. 

Nessa esteira, o presente trabalho, visando manter a operacionalidade do 1° 

BAvEx e, consequentemente, da Aviação do Exército, procura levantar aportes para 

preencher essa lacuna doutrinária existente nas normas que regulam a manutenção 

das aeronaves da Força Terrestre. 

E com o intuito de atender a demanda de operacionalidade, de manutenção e 

de disponibilidade de aeronaves, pretende-se investigar a seguinte situação problema: 

qual a composição de uma equipe de manutenção de 2º escalão do 1º BAvEx 

necessária para o cumprimento das manutenções orgânicas preventivas da aeronave 

HA-1? 

 

1.2 OBJETIVO 
 

Nesta seção estão apresentados os objetivos, geral e específicos, do trabalho. 

 

 



24 
 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Levantar a composição da equipe de manutenção de 2° escalão da aeronave 

HA-1 do 1° BAvEx, capacitada a cumprir os diversos tipos de manutenções orgânicas 

preventivas. 

Essas manutenções devem ser realizadas de forma segura e eficaz, sem ferir 

a segurança de voo, contribuindo sobremaneira para o aumento da capacidade de 

cumprimento de missão do Batalhão.  

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

  

A fim de alcançar o resultado esperado e observando-se o objetivo geral, foram 

levantados objetivos específicos para conduzir de forma coerente a consecução do 

trabalho. 

a) apresentar a Aviação do Exército; 

b) apresentar o 1º Batalhão de Aviação do Exército; 

c) apresentar a aeronave HA-1; 

d) apresentar a fabricante da aeronave; 

e) analisar a documentação de manutenção da fabricante da aeronave; 

f) apresentar a fabricante do motor; 

g) analisar a documentação de manutenção da fabricante do motor; 

h) apresentar a Agência Nacional de Aviação Civil; 

i) analisar os regulamentos da ANAC; 

j) analisar a estrutura de manutenção de aeronaves do Exército Brasileiro; 

k) analisar a atual composição da equipe de manutenção de 2° escalão da 

aeronave HA-1 do 1° BAvEx; 

l) descrever as especializações técnicas de manutenção dos militares da 

Aviação do Exército; 

m)  examinar a estrutura de manutenção de aeronaves das Forças Armadas 

Francesas; 

n) examinar as estruturas de manutenção de aeronaves da Marinha do Brasil 

e da Força Aérea Brasileira; 
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o) examinar a estrutura de manutenção de aeronaves da empresa Chopper 

Solution; 

p) comparar as estruturas de manutenção apresentadas com a existente na 

AvEx; e 

q) propor a composição de uma equipe de manutenção de 2º escalão da 

aeronave HA-1 do 1° BAvEx. 

 

1.3 QUESTÕES DE ESTUDO  
 

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

anteriormente, foram levantadas as seguintes questões de estudo: 

a) quantas horas a frota HA-1 do 1º BAvEx voou nos últimos anos? 

b) qual a disponibilidade de aeronaves que o 1º BAvEx deve possuir ao longo 

do ano? 

c) quais os tipos de manutenção orgânica preventiva que o 2º escalão de 

manutenção cumpre? 

d) quantas manutenções orgânicas preventivas, de cada tipo, o 2º escalão de 

manutenção do 1º BAvEx cumpriu nos últimos anos? 

e) qual o gasto de homem-hora (Hxh) necessário para o cumprimento de cada 

tipo de manutenção orgânica preventiva? 

f) qual a composição necessária da equipe de manutenção para o 

cumprimento de cada tipo de manutenção orgânica preventiva? 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 
  

A manutenção das aeronaves é um fator primordial tanto à segurança de voo 

quanto ao cumprimento da missão, objetivo final da Organização Militar. O Manual de 

Campanha C 1-29: Logística de Aviação do Exército define a manutenção de 

aeronaves como o conjunto de operações que tem por finalidade conservar no tempo 

a aeronavegabilidade, a disponibilidade e o desempenho da aeronave, bem como dos 

seus componentes. Estabelece ainda que a manutenção deve ser adaptada às 

necessidades operacionais tendo em vista a segurança, a economia e a eficácia.  
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Segundo a obra Helicópteros Sumário Estatístico 2006 – 2015, elaborada pelo 

Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) – 

Organização do Comando da Aeronáutica que tem por finalidade planejar, gerenciar, 

controlar e executar as atividades relacionadas com a prevenção e investigação de 

acidentes aeronáuticos –, a manutenção de aeronave foi um fator contribuinte para a 

ocorrência de incidente grave em mais de 50% dos casos ocorridos no período 

analisado, como mostra a Figura 1:  

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 1 – Fatores contribuintes em incidentes graves nos últimos 10 anos 
Fonte: ALMEIDA, C. A. et al. (2016, p. 53) 

 

Por essa razão, o estabelecimento da composição de uma equipe de 

manutenção pode evitar, por exemplo, que ocorra acúmulo de funções e sobrecarga 

de trabalho dos especialistas de manutenção. Evitando-se essas situações 

indesejadas, espera-se que este trabalho possa contribuir para um aumento 

considerável da segurança de voo da Unidade, objetivo de todos em uma Organização 

Militar da Aviação do Exército (OMAvEx). 

Dessa maneira, esta pesquisa estudou as variáveis envolvidas no processo de 

manutenção orgânica preventiva da aeronave HA-1, especificamente as de 2º 

escalão, buscando definir algumas exigências e padronizações, de modo a 

estabelecer a composição de uma equipe de manutenção, alinhando-a às 
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necessidades de cada tipo de inspeção. 

Além disso, pretendeu-se estabelecer um procedimento que sirva de parâmetro 

para que o mesmo estudo proposto neste trabalho seja realizado em outras OMAvEx 

e com outros modelos de aeronaves atualmente empregados pela Aviação do 

Exército. 
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2 METODOLOGIA 
 

Este capítulo é dedicado a apresentar os procedimentos metodológicos 

utilizados no transcorrer deste estudo para alcançar os dados de trabalho e analisar 

as informações de interesse necessários à solução do problema proposto. Foram 

especificadas as práticas para a realização da pesquisa documental, da definição da 

amostra, além de outros instrumentos de coleta de dados utilizados, como o 

questionário e entrevistas. Dessa maneira, com o intuito de facilitar o encadeamento 

de ideias, este capítulo está dividido nos seguintes tópicos: Objeto Formal de Estudo, 

Amostra e Delineamento da Pesquisa. 

 

2.1 OBJETO FORMAL DE ESTUDO 
 

Analisando-se o 1° Batalhão de Aviação do Exército, sediado na cidade de 

Taubaté-SP, no período compreendido entre os anos de 2013 a 2018, este trabalho 

buscou levantar a quantidade de horas voadas pela frota HA-1, os tipos e quantidades 

de intervenções de manutenção programadas de 2° escalão realizadas, bem como a 

quantidade de homens-hora gastos nas manutenções orgânicas preventivas de 2° 

escalão. Assim, este estudo tem como tema geral “A equipe de manutenção do 2° 

escalão do 1º Batalhão de Aviação do Exército da aeronave HA-1: uma proposta de 

composição”.  

Com o intuito de delimitar o tema, o objeto formal de estudo do trabalho 

levantou qual a composição mínima de uma equipe de manutenção apta a realizar os 

diversos procedimentos de manutenção, de 2° escalão, nas operações de paz, da 

frota HA-1 do 1º BAvEx. 

Não são objeto de estudo deste trabalho, portanto, as manutenções 

decorrentes de panes da aeronave, configurando-se em manutenções corretivas, a 

substituição de componentes e conjuntos dos sistemas da aeronave por vencimentos 

diversos, as manutenções orgânicas preventivas pertencentes a outros níveis e 

escalões, a formação do pessoal de manutenção, tampouco a composição das 

equipes de manutenção de outros modelos de aeronaves utilizados pela AvEx. 

Buscando a solução do problema, foram comparados os procedimentos de 

manutenção orgânica preventiva de 2º escalão executados pelas Forças Armadas 
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Francesas, em especial pela Força Aérea Francesa, pela Marinha do Brasil e pela 

Força Aérea Brasileira. Também foi estudada a metodologia adotada por uma 

empresa civil de manutenção de aeronaves de asas rotativas. Nos quatro casos, 

foram descritos como são organizados os procedimentos de manutenção, bem como 

a composição das respectivas equipes de trabalho. 

O critério de escolha dessas instituições, para fins de comparação da 

organização e dos procedimentos de manutenção, se deve ao emprego/manutenção 

do mesmo modelo de aeronave pelas Forças Armadas Francesas, pela Marinha do 

Brasil, pela Força Aérea Brasileira e pela empresa civil de manutenção. 

Também foi elaborado um questionário com os especialistas de manutenção 

da aeronave HA-1, compreendendo gerentes, inspetores de manutenção, mecânicos 

de aeronave ou mecânicos aviônicos, que trabalham ou trabalharam no 2º escalão de 

manutenção da aeronave HA-1, no biênio 2017 e 2018. 

Dessa maneira, estabeleceu-se como variáveis a “composição das equipes de 

manutenção”, que foi definida como variável independente, observando que o seu 

atendimento influencia diretamente nas “manutenções orgânicas preventivas”. 

Já as “manutenções orgânicas preventivas” constitui a variável dependente, 

devido à relação existente entre a composição das equipes de manutenção e as 

manutenções orgânicas preventivas que serão cumpridas. 

Face às características qualitativas das variáveis desse estudo, fez-se 

necessária sua definição conceitual e operacional, a fim de tornar possível a sua 

observação e mensuração.  

 

2.1.1 Definição conceitual das variáveis 

 

Variável independente: “composição das equipes de manutenção”. É o número 

mínimo de militares da Aviação do Exército, especialistas em manutenção de 

aeronaves, que constitui uma equipe destinada a esse fim, capazes de realizar tarefas 

de natureza técnica, na paz ou em operações de combate, com plena eficiência e 

eficácia. 

Variável dependente: “manutenções orgânicas preventivas”. São instrumentos 

de controle emitidos pelos fabricantes da aeronave e seu motor, que variam com o 

nível e escalão de manutenção, compostos por um conjunto de condutas ou tarefas 
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desempenhadas por equipes de especialistas, cujo objetivo é detectar as possíveis 

causas que propiciem a ocorrência de panes, visando tomar ou propor medidas que 

mantenham a aeronavegabilidade do helicóptero e que eliminem ou neutralizem os 

riscos de acidentes com as aeronaves do Exército Brasileiro. 

 

2.1.2 Definição operacional das variáveis 

 

Com o intuito de facilitar a visualização do objeto formal de estudo, foram 

elaborados dois Quadros de Operacionalização de Variáveis. Eles relacionam os 

aspectos julgados essenciais ao estudo, abordando as dimensões, os indicadores e 

as formas de medição de cada variável: 

 

Variável 
Independente 

Dimensão Indicadores Forma de medição 

Composição das 
equipes de 

manutenção 

Habilitações 
Especializações do pessoal de 
manutenção 

Revisão Bibliográfica, 
Entrevistas e 
Questionário 

Horas de 
trabalho 

Homens-hora (Hxh) gastos em 
cada tipo de manutenção, por 
especialização 

Revisão Bibliográfica, 
Levantamento de dados 

do SISAvEx e 
Questionário 

Organização Equipe de manutenção 
Revisão Bibliográfica, 

Entrevistas e 
Questionário 

Base 
Doutrinária 

Doutrina de manutenção 
baseada na documentação 
vigente e na experiência da 
Aviação do Exército e de 
outros órgãos de manutenção 

Revisão Bibliográfica, 
Entrevistas e 
Questionário 

QUADRO 1 – Variável Independente: Composição das equipes de manutenção 
Fonte: O autor 
 

Variável Dependente Dimensão Indicadores Forma de medição 

Manutenções 
orgânicas preventivas 

Tipos de 
manutenção 

- Manutenções de célula 

- Manutenções de motor  

Revisão Bibliográfica 
Periodicidade 

- Vencimento horário 

- Vencimento calendárico 

Especialidade 

- Serviços de célula 

- Serviços de motor 

- Serviços de inspetoria 
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Variável Dependente Dimensão Indicadores Forma de medição 

Quantidade 

- Número de horas que a 
frota voou em um ano 

- Número de vezes que cada 
manutenção foi cumprida em 
um ano 

Levantamento de dados 
do SISAvEx 

QUADRO 2 – Variável Dependente: Manutenções orgânicas preventivas 
Fonte: O autor 
 

A pesquisa bibliográfica, complementada com um levantamento de dados do 

SISAvEx, juntamente com as entrevistas e o questionário, tem por finalidade propor a 

composição de uma equipe de manutenção de 2° escalão relacionando-a às 

manutenções orgânicas preventivas da aeronave HA-1. 

  

2.2 AMOSTRA 
 

Com o intuito de facilitar a sequência das ações, os trabalhos foram divididos 

em duas fases distintas. 

1ª fase: questionário com os militares, gerentes, inspetores de 

manutenção, mecânicos de aeronaves e mecânicos de aviônicos da aeronave 

HA-1 da AvEx. 

Verificando-se a quantidade de especialistas do 1º BAvEx, do 3º BAvEx e do 

CIAvEx que trabalham ou trabalharam na manutenção de 2º escalão da aeronave HA-

1 nos anos de 2017 e 2018, constatou-se que não havia necessidade de cálculo 

amostral, devido ao baixo efetivo da população. Dessa maneira, o questionário foi 

enviado para 07 (sete) gerentes, 12 (doze) inspetores de manutenção, 16 (dezesseis) 

mecânicos de aeronaves e 10 (dez) mecânicos de aviônicos das unidades 

mencionadas anteriormente, totalizando 45 (quarenta e cinco) militares. Chegou-se a 

esses números de especialistas através de pesquisa realizada junto às Organizações 

Militares da Aviação do Exército. 

O questionário serviu como base para o levantamento da opinião dos 

especialistas sobre as especializações do pessoal de manutenção, homens-hora 

(Hxh) gastos em cada tipo de inspeção, equipe de manutenção e doutrina de 

manutenção baseada na documentação vigente e na experiência da Aviação do 

Exército. 
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2ª fase: entrevista com os militares do Exército Brasileiro, da Força Aérea 

Francesa, da Marinha do Brasil e da Força Aérea Brasileira; e com o Diretor de 

Manutenção de empresa civil de manutenção de aeronaves de asas rotativas. 

Todos esses profissionais são possuidores de grande experiência na gestão 

das manutenções orgânicas de 2° escalão. 

O seguinte quadro indica os entrevistados e sua respectiva função: 

 

Local de Trabalho Nome 
Especialização/ 

Função 
Experiência 

Exército Brasileiro 
1º Tenente Rubens 
Figueiredo Machado 

Gerente de Manutenção 
de Aeronaves/ 

Comandante do Pelotão 
de Manutenção da 

Companhia de 
Manutenção e 

Suprimento do 1º BAvEx 

2 (dois) anos 

Força Aérea Francesa Capitão Mathieu Tironi 
Gerente de Manutenção 

de Aeronaves/ Base 
Aérea 107 - Villacoublay 

13 (treze) anos 

Marinha do Brasil 
Capitão-Tenente Thiago 

de Barros 

Piloto/ Ajudante do 
Encarregado da Divisão 

de Controle de 
Qualidade do 

Esquadrão HU-1 

1 (um) ano 

Força Aérea Brasileira 
Capitão Aviador João 
Mário Fernandes do 

Santos 

Piloto/ Chefe da 
Manutenção do H-50 no 
Grupo de Logística de 

Natal 

6 (seis) anos 

Empresa Civil de 
Manutenção 

Sr Antônio de Pádua 
Barbosa da Silva 

Gerente de Manutenção 
de Aeronaves/ Diretor 

de Manutenção da 
Chopper Solution 

4 (quatro) anos 

QUADRO 3 – Especialistas entrevistados e suas funções 
Fonte: O autor 

 

Cabe ressaltar que o Diretor de Manutenção da Empresa Chopper Solution, o 

Sr Antônio de Pádua Barbosa da Silva, é General de Brigada da Reserva do Exército 

Brasileiro. Oriundo do Quadro de Material Bélico, o Gen Pádua realizou o curso de 

Gerência de Manutenção de Aeronaves em 1990, comandou o Batalhão de 

Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército entre os anos 2000 e 2003, além 

de ser o Diretor de Material de Aviação do Exército no período compreendido entre os 

anos de 2008 e 2011. 
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O objetivo dessas entrevistas foi comparar os procedimentos de manutenção e 

a organização das equipes de trabalho adotados em outros órgãos, com os 

atualmente empregados pelo 1° BAvEx.  

 

2.3 DELINEAMENTO DA PESQUISA 
 

O delineamento da pesquisa contemplou as fases de levantamento e seleção 

da bibliografia e de estudos de caso; coleta e crítica dos dados pela leitura analítica e 

fichamento das fontes, realização de entrevistas com especialistas, envio de 

questionários, compilação e apresentação e discussão dos resultados (RODRIGUES, 

2005). 

Quanto ao método de pesquisa, optou-se pela modalidade comparativa, que 

através do confronto entre as diversas constituições, nos diferentes ambientes, em 

variadas instituições, bem como em países distintos, buscou-se levantar similaridades 

e diferenças entre tais. Por exemplo, analisando-se os procedimentos de manutenção 

da Força Aérea Francesa, da Marinha do Brasil, da Força Aérea Brasileira e da 

empresa de manutenção civil, juntamente com os dados coletados no SISAvEx e no 

questionário, esperou-se encontrar informações que auxiliassem a solução do 

problema. 

Quanto à forma de abordagem do problema, utilizou-se o conceito de pesquisa 

qualitativa, pois as informações obtidas através da pesquisa bibliográfica e 

documental, aliadas às informações coletadas por meio de entrevistas junto ao 

pessoal especializado na área de manutenção, são subjetivas e não podem ser 

transformadas em estatística numérica. Contudo, também se mostrou quantitativa ao 

levantar as horas voadas e os homens-hora empregados na manutenção, além de 

transformar em números algumas opiniões e informações coletadas da população. 

Do ponto de vista dos objetivos, a pesquisa foi comparativa e descritiva, uma 

vez que procurou-se observar, registrar, analisar, comparar e correlacionar os fatos, 

sem conduzi-los. 

 

2.3.1 Procedimentos para a revisão da literatura 
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Para a revisão da literatura, utilizou-se como base as seguintes fontes: manuais 

de campanha e instruções provisórias, que tratam sobre o emprego da AvEx e suas 

operações; trabalhos acadêmicos anteriores; artigos científicos nacionais e 

estrangeiros que tratam sobre o assunto; manuais de manutenção do fabricante da 

aeronave; manuais de manutenção do fabricante do motor; regulamentos e normas 

vigentes no Brasil que tratam acerca dos procedimentos de manutenção em 

aeronaves. 

Também foram utilizados os seguintes termos como estratégias de busca nas 

bases de dados eletrônicas: aviação do exército, manutenção de aeronaves, 

gerenciamento de pessoal, emprego de helicópteros, aeronavegabilidade continuada 

(juntamente com seus correlatos em inglês e francês). Consultou-se na base de dados 

da Biblioteca do Exército (Rede BIE), em sítios eletrônicos de busca na internet, no 

Centro de Doutrina do Exército (C Dout Ex), no portal de periódicos da Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior (CAPES), nos mecanismos de busca 

Scielo e Google Acadêmico.  

 

2.3.2 Procedimentos metodológicos 

 

As ações realizadas até a coleta de dados foram as de levantamento do 

problema e definição das variáveis. A partir daí, tendo por base as questões de estudo 

levantadas, foram buscadas informações do tema em pauta por meio das fontes e 

estratégias já mencionadas. A inclusão de dados ocorreu conforme os seguintes 

critérios: 

a) Critério de inclusão:  

- Estudos publicados em português, inglês ou francês, relacionados à 

composição das equipes de manutenção de aeronaves; 

- Estudos sobre a organização e os procedimentos de manutenção de 

aeronaves; 

- Informações relevantes e de fontes confiáveis. 

b) Critério de exclusão: 

- Informação sem fonte confiável; 

- Estudos com pesquisas pouco definidas e sem aprofundamento; 

- Estudos com outros modelos de aeronaves. 
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O que norteou a metodologia foram: os manuais, as fontes bibliográficas e 

documentais constantes na revisão da literatura, os especialistas em manutenção de 

aeronaves, bem como os dados coletados no SISAvEx. 

Inicialmente, foram realizadas entrevistas semiestruturadas com os 

especialistas em manutenção de aeronaves da AvEx e de outras entidades 

(Apêndices A, B, C, D e E). Essas entrevistas tiveram o p de comparar a estrutura de 

manutenção adotadas em outros órgãos com a atualmente utilizada no 1° BAvEx.

 Na sequência, foi elaborado um questionário, com perguntas fechadas, ora com 

justificativa obrigatória da alternativa escolhida, ora com justificativa opcional, com os 

especialistas de manutenção da Aviação do Exército, especificamente com os 

militares que trabalham ou trabalharam na manutenção de 2° escalão da aeronave 

HA-1 nos anos de 2017 e 2018 (Apêndice F). Esse questionário teve a finalidade de 

levantar as opiniões dos especialistas de manutenção sobre as especializações do 

pessoal de manutenção, homens-hora (Hxh) gastos em cada tipo de inspeção, equipe 

de manutenção e doutrina de manutenção baseada na documentação vigente e na 

experiência da Aviação do Exército, aspectos considerados relevantes para a solução 

do problema proposto. 

A fim de se observar a fidedignidade, validade e operabilidade, foi realizado um 

pré-teste dos questionários aplicados, identificando as falhas nos instrumentos de 

coleta de dados. 

 

2.3.3 Instrumentos 

 

Foram utilizados como instrumentos de coleta de dados, entrevistas e 

questionário, conforme detalhado no item 2.2. Para o levantamento das informações 

não contempladas pela revisão da literatura referentes ao 1º Batalhão de Aviação do 

Exército, à Força Aérea Francesa, à Marinha do Brasil, à Força Aérea Brasileira, bem 

como da empresa de manutenção civil, foram utilizadas entrevistas semiestruturadas 

com os responsáveis pela manutenção das aeronaves, que segundo Bleger (1993), 

oferecem maior flexibilidade, permitindo intervenções de acordo com o 

desenvolvimento da entrevista. 

Com os militares especialistas de manutenção da Aviação do Exército, que 

trabalham corriqueiramente com a manutenção orgânica preventiva da aeronave HA-
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1, foi realizado um questionário com perguntas fechadas, que serviram para 

quantificar alguns dados relevantes para a resolução do problema. 

Os questionários tiveram como propósito mensurar as opiniões dos militares 

gerentes, inspetores e mecânicos de manutenção sobre pontos específicos da 

composição de uma equipe de manutenção, sendo estipulados valores de importância 

a cada assertiva realizada, com auxílio do escalonamento tipo likert, especificamente 

sobre as dimensões habilitações, horas de trabalho, organização e base doutrinária 

da variável independente Composição das equipes de manutenção. 

Com o compilado de conhecimentos e informações adquiridos através da 

revisão bibliográfica e de levantamento de dados do SISAvEx, se estabeleceu um 

padrão de necessidades, viabilizando o estudo das dimensões tipos de manutenção, 

periodicidade, especificidade e quantidade da variável independente Manutenções 

orgânicas preventivas. 

  

2.3.4 Análise dos dados 

 

Todos os dados colhidos através da revisão bibliográfica e documental, assim 

como pelas entrevistas, foram analisados qualitativamente. As variáveis e suas 

dimensões foram isoladas e os indicadores de cada dimensão foram detalhados. Por 

meio da análise dos dados obtidos, esperou-se de determinar quais as manutenções 

orgânicas preventivas que o 2° escalão de manutenção cumpre, e que serviu de base 

para o direcionamento das outras fases da pesquisa, construindo uma visão crítica e 

com embasamento teórico, não somente no que está previsto na legislação vigente, 

mas também no que é observado empiricamente nas atividades de manutenção. 

O questionário e os dados coletados no SISAvEx foram analisados quanti-

qualitativamente, sendo separados por categorias que englobaram as respostas de 

mesmo sentido de acordo com cada dimensão das variáveis estudadas. Tal 

separação foi realizada após a coleta, sendo caracterizada como pós-codificação, pois 

assim foi identificada a que variável pertencia o dado que estava prestes a ser 

tabulado. Com o objetivo de contar as frequências das categorias de cada conjunto, 

foi utilizada a tabulação simples, a qual teve seu resultado representado em gráficos 

ou tabelas, nos formatos de barras e de pizza.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 
  

Esta revisão de literatura dedica-se a reunir e expor assuntos relevantes ao 

presente trabalho, de forma objetiva e lógica, abordando entre outros pontos, a 

organização da Aviação do Exército, particularmente, do 1° BAvEx; as normas e 

regulamentos civis e militares que estabelecem a manutenção de aeronaves; a 

metodologia e organização dos procedimentos de manutenção adotados pelo Exército 

Brasileiro, por outros agentes das Forças Armadas nacional e estrangeiro, bem como 

em empresa civil de manutenção, com a intenção de fundamentar de forma sólida o 

caminho para uma solução ao problema proposto. 

 

3.1 A AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 

Aviação do Exército é a designação dada à reunião dos meios aéreos de 

combate, majoritariamente tripulados, da Força Terrestre. A AvEx tem a 

responsabilidade de gerar capacidades específicas e fundamentais, agregar 

qualidade e multiplicar o poder de combate da Força, atuando amplamente em todas 

as faixas do Amplo Espectro dos Conflitos (BRASIL, 2014b). 

Atualmente a AvEx organiza-se da seguinte maneira, conforme Organograma 

1: 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ORGANOGRAMA 1 – Visão geral da organização da AvEx 
Fonte: Brasil (2014b, p. 3-5) 
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A localização, subordinação e dotação das OMAvEx dá-se da seguinte forma: 

- Diretoria de Material de Aviação do Exército (DMAvEx), localizada em Brasília-

DF, possui um escritório em Taubaté-SP. É subordinada ao Comando Logístico 

(COLOG) e possui canais técnico-normativos com o Batalhão de Manutenção e 

Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt Sup Av Ex) e com o Comando de Aviação 

do Exército (CAvEx). 

- Comando de Aviação do Exército (CAvEx), localizado em Taubaté-SP, é 

subordinado ao Comando Militar do Sudeste (CMSE). Possui um canal técnico com o 

Comando de Operações Terrestres (COTER) para fins de planejamento, preparo e 

emprego, além de canais técnico-normativos com o 3° BAvEx e o 4° BAvEx. 

- Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx), localizado em Taubaté-

SP, é subordinado ao CAvEx e possui um canal técnico-normativo com o 

Departamento de Educação e Cultura do Exército (DECEx). É dotado com 

helicópteros de ataque (HA-1) Esquilo/Fennec e com helicópteros de manobra (HM-

1) Pantera. 

- Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército (B Mnt Sup Av 

Ex), localizado em Taubaté-SP, é subordinado ao CAvEx. 

- Base de Aviação de Taubaté (BAvT), localizada em Taubaté-SP, é 

subordinada ao CAvEx. 

- 1° Batalhão de Aviação do Exército (1° BAvEx), localizado em Taubaté-SP, é 

subordinado ao CAvEx. É dotado com helicópteros de ataque (HA-1) Esquilo/Fennec 

e com helicópteros de manobra (HM-4) Jaguar. 

- 2° Batalhão de Aviação do Exército (2° BAvEx), localizado em Taubaté-SP, é 

subordinado ao CAvEx. É dotado com helicópteros de manobra (HM-1) Pantera e 

helicópteros de manobra (HM-3) Cougar. 

- 3° Batalhão de Aviação do Exército (3° BAvEx), localizado em Campo Grande-

MS, é subordinado ao Comando Militar do Oeste (CMO). É dotado com helicópteros 

de ataque (HA-1) Esquilo/Fennec e helicópteros de manobra (HM-1) Pantera. 

- 4° Batalhão de Aviação do Exército (4° BAvEx), localizado em Manaus-AM, é 

subordinado ao Comando Militar da Amazônia (CMA). É dotado com helicópteros de 

manobra (HM-1) Pantera, helicópteros de manobra (HM-2) Black Hawk e helicópteros 

de manobra (HM-3) Cougar. 

- Companhia de Comunicações de Aviação do Exército (Cia Com Av Ex), 

localizada em Taubaté-SP, é subordinada ao CAvEx. 
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- Pelotão de Polícia do Exército (Pel PE), localizado em Taubaté-SP, é 

subordinado ao CAvEx. 

Conhecer a localização, subordinação e dotação das OMAvEx é fundamental 

para o entendimento da estrutura de manutenção de aeronaves adotada pelo Exército.  

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 AvEx 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; 
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, 2014b, p. 3-3). 

Ao propor uma composição da equipe de manutenção de 2° escalão da 

aeronave HA-1, o escopo deste trabalho está inserido em duas das cinco principais 

limitações da AvEx, quais sejam: a necessidade de capacitação específica dos 

recursos humanos para as atividades e tarefas de apoio logístico e a dificuldade de 

recompletamento desse pessoal.  

  

3.2 O 1° BATALHÃO DE AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 
 

Unidade Aérea pioneira da recriação da Aviação do Exército em 1986, sua 

missão, assim como a dos demais Batalhões de Aviação, é proporcionar 

aeromobilidade ao escalão da Força Terrestre que o enquadra, realizando operações 

aeromóveis de combate, apoio ao combate e apoio logístico (BRASIL, 2003a, p. 2-1). 

As Instruções Provisórias (IP) 1-20 O Esquadrão de Aviação do Exército, 

preveem a seguinte organização de um esquadrão de aviação, conforme 

Organograma 2: 
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ORGANOGRAMA 2 – Esquadrão de Aviação do Exército 
Fonte: Brasil (2003a, p. 2-4) 

 

Segundo (BRASIL, 2003a) e conforme o exposto no Organograma 2, o 

Esquadrão de Aviação é constituído por: 

- Comando e Estado-Maior; 

- 1 (uma) Esquadrilha de Comando e Apoio; 

- 1 (uma) Esquadrilha de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque; 

- 2 (duas) Esquadrilhas de Helicópteros de Emprego Geral; e 

- 1 (uma) Esquadrilha de Manutenção e Suprimento de Aeronaves. 

Atualmente o 1° BavEx possui 11 helicópteros de ataque (HA-1) 

Esquilo/Fennec e 10 helicópteros de manobra (HM-4) Jaguar, sendo organizado da 

seguinte maneira: 

- Comando e Estado-Maior; 

- 1 (uma) Companhia de Comando e Apoio; 

- 1 (uma) Companhia de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque; 

- 1 (uma) Companhia de Helicópteros de Emprego Geral; e 

- 1 (uma) Companhia de Manutenção e Suprimento de Aeronaves. 

A modificação da denominação da unidade de esquadrão para batalhão é mera 

questão de semântica. Assim como a mudança da denominação das subunidades de 

esquadrilhas para companhias.  

Os helicópteros de ataque (HA-1) estão lotados na Companhia de Helicópteros 

de Reconhecimento e Ataque, enquanto que os helicópteros de manobra (HM-4) 

estão lotados na Companhia de Helicópteros de Emprego Geral. O 1° BAvEx possui 

apenas uma Companhia de Helicópteros de Emprego Geral, devido a existência de 

apenas um modelo de helicóptero de manobra na Unidade. 
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3.3 A AERONAVE HA-1 
 

A doutrina de emprego da Aviação do Exército contempla missões de 

reconhecimento e ataque executadas por aeronaves. Para cumpri-las, a AvEx se 

utiliza dos helicópteros Esquilo (HB 350 L1) e Fennec (AS 550 A2), ambos da 

fabricante Helibras, que recebem a designação helicópteros de ataque (HA-1) no 

Exército Brasileiro. Tanto o Esquilo quanto o Fennec possuem suas versões 

modernizadas, que mantêm as mesmas características principais das aeronaves pré-

modernização e, portanto, cumprem os mesmos tipos de missão. 

 

 

 

 

 

 
 
 

FIGURA 2 – AS 550 A2 Fennec (HA-1) com casulo do armamento axial 
Fonte: Site armasnacionais.com, Acesso em: 02 Maio 18 

 

São consideradas aeronaves de pequeno porte, possuindo peso máximo de 

decolagem de 2.200 (dois mil e duzentos) Kg para o Esquilo e 2.250 (dois mil duzentos 

e cinquenta) Kg para o Fennec. Após a modernização, ambos os modelos passam a 

possuir 2.250 (dois mil, duzentos e cinquenta) Kg de peso máximo de decolagem. São 

equipadas com um único motor Arriel 1D1 de 625 SHP (Shaft Horse Power), da 

fabricante Safran Helicopter Engine, o que lhes proporciona uma boa reserva de 

potência, mesmo quando operam em sua capacidade máxima de peso. 

Possuem considerável autonomia de voo, aproximadamente 3 (três) horas, e 

uma boa velocidade de cruzeiro, atingindo 200 (duzentos) Km/h. São aeronaves 

ágeis, rápidas e versáteis, possuindo características essenciais para sua utilização 

em reconhecimentos – quando se tem o objetivo de chegar rapidamente até o inimigo, 

observá-lo e retornar as linhas amigas sem ser visto – e em missões de ataque, 

podendo ser armados axialmente com metralhadores .50 e com foguetes SBAT 70, 

que possuem variada gama de tipos de ogiva. 

Além das missões de reconhecimento e ataque, também são utilizadas em 
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transporte de feridos, de carga externa – podendo transportar cargas de até 750 

(setecentos e cinquenta) Kg no gancho externo – infiltração e exfiltração de pessoal, 

com a utilização de técnicas especiais como o Rapel, o Mac Guire e o Hello Casting. 

Equipado com o guincho elétrico, pode içar cargas de até 136 (cento e trinta e seis) 

Kg de locais que não permitem o pouso da aeronave. 

Primeiro modelo de aeronave a ser adquirido, o Esquilo/Fennec possui grande 

versatilidade e potência, contribuindo sobremaneira para a geração de capacidades e 

operacionalidade da Aviação do Exército. 

 

3.4 A FABRICANTE DA AERONAVE 
 

Fundada em 1978, após a decisão do governo brasileiro de ter uma indústria 

de asas rotativas no país, a Helibras nasceu da parceria entre a indústria francesa 

Aerospatiale, o Governo de Minas Gerais e a empresa privada Aerofoto Cruzeiro. 

Ainda de acordo com o site da empresa1, até 1980 foi sediada no Hangar X10, no 

Departamento de Ciência e Tecnologia Aeroespacial (DCTA), localizado em São José 

dos Campos-SP, quando mudou-se definitivamente para as suas instalações 

industriais, em Itajubá-MG. 

Em 1988, o consórcio Helibras/Aerospatiale vence a concorrência para fornecer 

aeronaves modelos Esquilo/Fennec e Pantera, participando da recriação da Aviação 

do Exército. Em 1992 a Helibras passa a integrar o Grupo Eurocopter, criado a partir 

da unificação das divisões de helicópteros da Aerospatiale com a Daimler Chrysler 

Aerospace. Em 2014 o Grupo Eurocopter passa a ser denominado Airbus Helicopters, 

após a sua união junto à Airbus e à Airbus Defence & Space, consolidando o Airbus 

Group, com matriz localizada na França. 

O modelo AS 350 Esquilo, lançado no mercado mundial em 1976, atualmente 

é o helicóptero à turbina mais vendido no mundo. A Helibras continua a fabricar essa 

aeronave, que hoje possui em torno de cinquenta por cento de conteúdo nacional 

agregado em sua produção. 

 

 

                                            
1 Disponível em: http://www.helibras.com.br/website/po/ref/Hist%C3%B3ria_90.html. Acesso em: 19 
Ago. 18. 

http://www.helibras.com.br/website/po/ref/Hist%C3%B3ria_90.html
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3.4.1 Documentação Técnica da fabricante da aeronave 

 

O fabricante da aeronave divide a documentação técnica destinada aos 

operadores em cinco grupos: Documentos de Operação, Documentos de 

Manutenção, Documentos de Identificação, Documentos Especiais e Documentos de 

Outros Fabricantes. 

Documentos de Operação: 

- O Programa de Manutenção (MSM) é destinado aos responsáveis pela 

manutenção da aeronave, especificando a periodicidade de manutenção, com 

exceção das manutenções do motor. 

- A Seção Limitações de Aeronavegabilidade (ALS) é destinada aos 

responsáveis pela manutenção da aeronave, definindo as limitações e verificações 

obrigatórias. 

- O Manual de Voo (PMV) é destinado à tripulação de voo. Especifica as 

limitações, os procedimentos normais e de emergência e os desempenhos da 

aeronave. 

- A Lista Mestra de Equipamentos Mínimos (MMEL) estabelece a lista de 

equipamentos mínimos necessários para o voo da aeronave. 

Documentos de Manutenção: 

- O Manual de Manutenção (MET) estabelece os procedimentos de 

manutenção necessários para assegurar a manutenção da aeronave. 

- O Manual de Descrição e Funcionamento (MDF) descreve e explica o 

funcionamento dos sistemas da aeronave. 

- O Manual de Reparos (MRR) destina-se à identificação e proteção dos 

materiais, aos reparos e substituições dos componentes estruturais, conjuntos 

dinâmicos e pás. 

- O Manual de Técnicas Correntes (MTC) condensa as informações de 

conhecimentos gerais e necessários para a implementação, manutenção, 

verificações, reparos padrão, instruções técnicas e de segurança e condições de 

estocagem. 

- O Manual de Circuitos e Esquemas (MCS) contém todos os circuitos e 

esquemas da aeronave. 

- O Índice Especial de Modificações (SIM) reúne as modificações aplicáveis e 
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seus Boletins de Serviço (SB) correspondentes, quando aplicáveis. 

Documentos de Identificação: 

- O Catálogo Ilustrado de Peças (IPC) especifica todas as peças sobressalentes 

necessárias para assegurar a manutenção da aeronave. 

- O Catálogo de Ferramentas (ICO) especifica todas as ferramentas 

necessárias para assegurar a manutenção da aeronave. 

Documentos Especiais: 

- Boletins de Serviço (SB), Boletim de Serviço e Alerta (ASB) e Boletim de 

Serviço Alerta e Emergência (EASB) destinam-se aos operadores e tem a finalidade 

de informar as instruções introduzidas após a ocorrência de um novo evento 

(acidentes, incidentes, modificações, evoluções etc). Esses boletins complementam a 

documentação da aeronave e, se necessário, podem ser incorporados posteriormente 

pelas atualizações. 

- Notas de Informação (IN) e Notas de Informação de Segurança (SIN) são 

emitidas com o objetivo de relembrar os operadores sobre os procedimentos de 

manutenção existentes ou informá-los das modificações validadas pela Airbus 

Helicopters e o seu processo de introdução. 

Documentos de Outros Fabricantes: 

- Os Boletins de Serviço do Fabricante (SBV) possuem a mesma função dos 

SB, ASB e EASB, com a diferença de que são emitidos pelos diversos fabricantes dos 

componentes da aeronave, sendo aplicáveis aos seus componentes específicos. 

- O Manual de Manutenção do Motor (EMM), emitido pelo fabricante do motor 

da aeronave, estabelece em suas seções a periodicidade e os tipos de manutenção 

do motor, entre outras informações. 

- O Manual de Manutenção dos Componentes (CMM) possui o mesmo objetivo 

do MET, com a diferença de que são emitidos pelos diversos fabricantes dos 

componentes da aeronave, sendo aplicáveis aos seus componentes específicos. 

Durante este estudo, foram utilizados os seguintes manuais: o Programa de 

Manutenção (MSM), o Manual de Manutenção (MET) e o Manual de Manutenção do 

Motor (EMM).  
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3.4.2 Programa de Manutenção (MSM) 

 

O Programa de Manutenção (MSM) divide-se em duas partes. A primeira delas 

contempla informações gerais que explicam o funcionamento e a utilização do MSM. 

Já a segunda parte, que define a manutenções programadas de célula, é 

compreendida por diversas seções. Entende-se por manutenções programadas de 

célula todas as manutenções realizadas nos diversos sistemas e componentes da 

aeronave, com exceção das manutenções programadas realizadas no motor. 

Para facilitar a compreensão do usuário, em sua primeira parte, o manual adota 

um glossário com o significado dos símbolos e termos que utiliza, dos quais se 

destacam os seguintes: 

 

SÍMBOLO SIGNIFICADO 

(-) Não indicado 

& E 

// Ou 

A Inspeção Básica com limite calendárico 

ALF Verificações após o último voo do dia 

BFF Verificações antes do primeiro voo do dia 

C Grande Inspeção com limite calendárico 

CM Monitoramento de condição 

D Dia 

FC Verificação funcional 

FH Horas de voo 

FT Teste funcional 

G Grande Inspeção com limite em horas de voo 

HT Tempo de uso 

M Mês 

MP/N Número da peça do fabricante 

OC Verificação de estado 

OTL Limite de tempo de funcionamento 

P/N Número da peça 

S Inspeção Suplementar 

SLL Limite de vida útil 

S/N Número de série 

T Inspeção Básica com limite em horas de voo 

TA Verificações entre os voos do dia 

TBO Tempo entre revisões 
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SÍMBOLO SIGNIFICADO 

TSI Tempo desde a instalação 

TSM Tempo desde a fabricação 

WC Cartão de trabalho 
QUADRO 4 – Glossário do MSM 
Fonte: Airbus Helicopters (2017, p. 1, tradução nossa) 

  

Ainda em sua primeira parte, o MSM traz algumas definições que são 

importantes para este trabalho: 

a) Manutenção de helicópteros: consiste na aplicação de todas as operações 

especificadas nas diversas seções do MSM, devendo ser realizada por 

pessoal qualificado. Inclui as ações de monitoramento, manutenção e 

recondicionamento dos componentes de um helicóptero, conforme os vários 

manuais distribuídos pelo fabricante da aeronave. 

b) Tipos de manutenção: divide-se em manutenção preventiva, manutenção 

corretiva e manutenção retificadora. 

- Manutenção preventiva: consiste em todas as operações agendadas e 

rotineiras para verificar e manter uma determinada condição operacional. 

- Manutenção corretiva: são todas as operações realizadas após a 

detecção de uma falta ou falha a fim de se restabelecer uma condição operacional 

inicial. 

- Manutenção retificadora: consiste em todas as operações iniciadas para 

corrigir permanentemente uma falha e eliminar, total ou parcialmente, a manutenção 

preventiva e corretiva desta falha. 

c) Modos de manutenção: são três modos de manutenção. Manutenção por 

tempo de uso (HT), manutenção por verificação de estado (OC) e 

manutenção por monitoramento de condição (CM). Os modos de 

manutenção diferem, principalmente, em como a substituição (ou reparo) de 

um componente em serviço é iniciada. Nos dois primeiros modos, o objetivo 

é substituir (ou reparar) o componente antes que ele falhe, enquanto que no 

terceiro modo a substituição é realizada após o componente falhar. 

- Manutenção por tempo de uso (HT): um componente sujeito a 

manutenção por tempo de uso deve ser removido, no mais tardar, quando atingir 

seu limite de manutenção. Existem três tipos de limites de manutenção, quais sejam, 
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limite de vida útil (SLL), limite de tempo de funcionamento (OTL) e tempo entre 

revisões (TBO). 

- Manutenção por verificação de estado (OC): um componente sujeito à 

manutenção por verificação de estado deve ser verificado periodicamente para 

confirmar que não há dano, ou que o dano encontrado está dentro dos critérios de 

manutenção ou remoção especificados pela documentação. 

- Manutenção por monitoramento de condição (CM): um componente está 

sujeito à manutenção por monitoramento de condição somente após apresentar 

uma falha (falha esta que não impacta na segurança de voo). Essa falha pode ser 

detectada em serviço ou durante uma inspeção. 

d) Intervalos de manutenção: 

- Verificações diárias: o objetivo das verificações diárias é garantir a 

operação da aeronave nos voos do dia e se dividem em verificações antes do 

primeiro voo do dia (BFF), verificações entre os voos do dia (TA) e verificações após 

o último voo do dia (ALF). 

- Inspeção Suplementar (S): deve ser realizada a cada 150 FH (cento e 

cinquenta horas de voo) e/ou 12 M (doze meses). A inspeção foca na condição dos 

componentes que possuem um intervalo curto de inspeção (menor que a Inspeção 

Básica). 

- Inspeção Básica (T ou A): compreende verificações realizadas a cada 

600FH (seiscentas horas de voo, chamada inspeção T) ou a cada 24 M (vinte e 

quatro meses, chamada inspeção A). A inspeção inclui o monitoramento da 

condição dos componentes e sistemas através de testes funcionais e a inspeção do 

estado dos componentes que possuem impacto direto na aeronavegabilidade da 

aeronave. 

- Grande Inspeção (C): seu intervalo de inspeção é de 144 M (cento e 

quarenta e quatro meses) e deve ser observado independentemente do intervalo 

existente entre a realização das Inspeções Básicas. A inspeção é focada no 

monitoramento detalhado de toda aeronave e, após a realização da mesma, sua 

estrutura é liberada para mais 144 meses de operação. 

Na segunda parte do MSM, cada seção estabelece qual a periodicidade que a 

manutenção programada de determinado componente ou sistema deve ser realizada, 

qual o seu modo de manutenção, qual o seu tipo de limite, qual o número do cartão 

de trabalho que deve ser cumprido, bem como qual documentação de manutenção 
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deve ser consultada para a realização da atividade de manutenção propriamente dita. 

O Quadro 5 relaciona a seção do MSM com a periodicidade correspondente das 

inspeções: 

 

Seção do MSM Periodicidade 

05-10-00 
Componentes sujeitos à limite de tempo entre revisões 
(TBO) e as periodicidades correspondentes 

05-11-00 
Componentes sujeitos à limite de tempo de funcionamento 
(OTL) e as periodicidades correspondentes 

05-12-00 
Componentes sujeitos à manutenção com verificação do 
estado (OC), cujas periodicidades de inspeção são dadas 
nas seções 05-20, 05-21, 05-22, 05-23, 05-24, 05-25, 05-26 

05-21-00 150 FH // 12 M 

05-21-01 150 FH 

05-21-02 12 M 

05-22-00 600 FH // 24 M 

05-22-01 600 FH 

05-22-02 24 M 

05-23-00 1200 FH // 48 M 

05-23-01 1200 FH 

05-23-02 48 M 

05-24-02 144 M 

05-25-00 Intervalos específicos de diversos componentes 

05-26-00 Recheques de diversos procedimentos de manutenção 

QUADRO 5 – Seções do MSM e as periodicidades das inspeções 
Fonte: Airbus Helicopters (2017, p. 1) 

 

Para a resolução do problema proposto neste trabalho, foram analisadas as 

inspeções suplementares, que estão listadas nas seções 05-21-00, 05-21-01 e 05-21-

02 do MSM, uma vez que essas são as manutenções orgânicas preventivas de célula 

que são mais rotineiramente cumpridas pela equipe de manutenção de 2º escalão. 

 

3.4.3 Manual de Manutenção (MET) 

 

O Manual de Manutenção (MET) contém todos os cartões de trabalho 

relacionados com a manutenção da aeronave e os seus vários sistemas. O cartão de 
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trabalho fornece todas as informações necessárias para a execução de uma tarefa 

específica. 

Cada cartão é identificado por um conjunto numérico, dividido em quatro 

segmentos, do tipo 00.00.00.000, que indica o capítulo / seção / assunto / tipo de 

operação de manutenção, por categoria (operação de manutenção, manutenção de 

rotina, remoção-instalação, ajuste-teste, inspeção-check, reparo, revisão geral e 

preservação). 

Por fim, cada cartão de trabalho é dividido em quatro partes: 

1) o equipamento, ferramental e suprimento necessários; 

2) a preparação do local onde será realizada a manutenção e da estação de 

trabalho; 

3) a operação de manutenção propriamente dita; e 

4) os procedimentos finais. 

 

3.5 A FABRICANTE DO MOTOR 
 

A Safran Helicopter Engines está comprometida com a excelência em design e 

fabricação de motores de helicópteros há mais de 80 anos. Ainda de acordo com seu 

site2, a empresa tem parceria com os principais fabricantes de aeronaves de asas 

rotativas em todo o mundo, possuindo, atualmente, mais de 18 mil motores em 

operação. 

A empresa encontra-se em três locais no sudoeste da França: Bordes (sede, 

escritório de design e produção de novos motores), Tarnos (suporte mundial de 

motores) e Mantes-Buchelay (unidade de controle e produção de acessórios), 

operando, ainda, com outras 13 subsidiárias ao redor do mundo. 

A Safran Helicopter Engine Brasil3, uma de suas subsidiárias, possui sede na 

cidade de Xerém-RJ, sendo certificada para reparar, revisar e testar motores Arriel 1, 

Arriel 2, Makila 1 e Makila 2. 

 

 

                                            
2 Disponível em: <https://www.safran-helicopter-engines.com/company>. Acesso em: 21 Ago. 18. 
3 Disponível em: <https://www.safran-helicopter-engines.com/company/safran-helicopter-engines-
brasil>. Acesso em: 21 Ago. 18. 
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3.5.1 Documentação Técnica da fabricante do motor 

 

A fabricante do motor possui apenas um Manual de Manutenção do Motor 

(EMM) organizado em quatro volumes. 

 

3.5.2 Manual de Manutenção do Motor (EMM) 

 

O Manual de Manutenção do Motor (EMM) fornece todos os procedimentos 

necessários para a execução dos diversos tipos de manutenção do motor. É dividido 

em diferentes capítulos, obedecendo às diretrizes da especificação ATA n° 100. Cada 

capítulo trata de um sistema, relacionando um conjunto de componentes que possuem 

uma função específica. Na sequência, são apresentados os capítulos do manual: 

- Capítulo 00 Introdução; 

- Capítulo 05 Limites de Aeronavegabilidade, Frequências e Inspeções; 

- Capítulo 26 Sistema de Detecção de Incêndio; 

- Capítulo 70 Práticas Padrão; 

- Capítulo 71 Motor; 

- Capítulo 72 Eixo de Potência; 

- Capítulo 73 Sistema De Combustível; 

- Capítulo 74 Sistema de Ignição; 

- Capítulo 75 Sistema de Ar; 

- Capítulo 77 Monitoramento do motor; 

- Capítulo 78 Sistema de Exaustão; 

- Capítulo 79 Sistema de Óleo; e 

- Capítulo 80 Partida. 

O capítulo 05 Limites de Aeronavegabilidade, Frequências e Inspeções lista, 

em ordem de frequência, todas as tarefas de manutenção obrigatórias, as 

recomendadas pelo fabricante e as opcionais. As tarefas obrigatórias constam na 

Tarefa 05-10-10-200-801. Cada tarefa de manutenção deve ser realizada dentro dos 

intervalos pré-definidos, não podendo exceder o valor previsto em 10% (dez por 

cento), limitado a 50 (cinquenta) horas de voo. 

A tarefa de manutenção, assim como o cartão de trabalho nas manutenções 
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preventivas de célula, define o capítulo / seção / assunto / tipo de operação de 

manutenção das manutenções preventivas de motor. Dessa maneira, como os 

conceitos são idênticos, o termo “tarefa” foi substituído por “cartão de trabalho” em 

muitas oportunidades ao longo desse trabalho. 

O planejamento da execução de cada tarefa é independente e a critério do 

operador, desde que os intervalos exigidos sejam respeitados. A seguir, são 

apresentados os tipos de manutenção, sua periodicidade e a respectiva tarefa de 

manutenção:  

 

Tipo de Manutenção Periodicidade Tarefa 

Manutenção em serviço 

Inspeção antes do primeiro voo do 
dia 

05-20-10-201-801 

Inspeção entre os voos 05-20-10-201-803 

Inspeção após o último voo do dia 05-20-10-201-804 

Inspeção após 15 horas de voo ou 
7 dias 

05-20-10-201-810 

Manutenção 
programada 

Inspeção com 30 horas de voo 05-20-10-201-815 

Inspeção com 100 horas de voo 05-20-10-201-820 

Inspeção com 150 horas de voo 05-20-10-201-825 

Inspeção com 200 horas de voo 05-20-10-201-830 

Inspeção com 300 horas de voo 
ou 12 meses 

05-20-10-201-835 

Inspeção com 400 horas de voo 05-20-10-201-840 

Inspeção com 600 horas de voo 05-20-10-201-850 

Inspeção com 750 horas de voo 
ou 24 meses 

05-20-10-201-852 

Manutenção 
programada 

 

Inspeção com 1.000 horas de voo 05-20-10-201-860 

Inspeção com 1.200 horas de voo 05-20-10-201-865 

Inspeção com 1.500 horas de voo 05-20-10-201-870 

Inspeção com 3.000 horas de voo 05-20-10-201-880 

Inspeção com 3.600 horas de voo 05-20-10-201-886 

Inspeção com 15 anos 05-20-10-201-940 

QUADRO 6 – Tipos de inspeção, periodicidade e tarefas do EMM 
Fonte: Safran (2018, p. 126) 

 

Neste estudo, foram analisadas as manutenções programadas de 100 FH, 150 

FH, 200 FH e 300 FH ou 12 M, uma vez que essas são as manutenções orgânicas 
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preventivas de motor rotineiramente cumpridas pela equipe de manutenção de 2º 

escalão da aeronave HA-1. 

 

3.6 A AGÊNCIA NACIONAL DE AVIAÇÃO CIVIL 
 

A Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) é uma autarquia federal, 

constituindo-se em uma das agências reguladoras do país, que atua para promover a 

segurança da aviação civil e para estimular a concorrência e a melhoria da prestação 

dos serviços no setor.  

De acordo com o seu site4, o trabalho da Agência consiste em elaborar normas, 

certificar empresas, oficinas, escolas, profissionais da aviação civil, aeródromos e 

aeroportos e fiscalizar as operações de aeronaves, de empresas aéreas, de 

aeroportos e de profissionais do setor, com foco na segurança e na qualidade do 

transporte aéreo. 

A ANAC foi instituída em 2005 e começou a atuar em 2006 substituindo o antigo 

Departamento de Aviação Civil (DAC), antigo órgão regulador que era vinculado ao 

Comando da Aeronáutica. 

A sede e o Centro de Treinamento da ANAC localizam-se próximo ao aeroporto 

de Brasília. A ANAC também possui representações regionais em São José dos 

Campos-SP, São Paulo-SP e Rio de Janeiro-RJ. Além disso, a agência está presente 

nos principais aeroportos do país, por intermédio dos 21 Núcleos Regionais de 

Aviação Civil (NURAC)5. 

Com relação à garantia da aeronavegabilidade, uma das áreas da segurança 

de voo, a ANAC é responsável por regular as atividades de certificação de aeronaves, 

além da normatização e fiscalização dos padrões de manutenção de aeronaves. 

 

3.6.1 Regulamentos da ANAC 

  

A ANAC não normatiza nem fiscaliza a manutenção de aeronaves das Forças 

                                            
4 Disponível em: <http://www.anac.gov.br/A_Anac/institucional>. Acesso em: 22 Ago. 18. 
5 Disponível em: <http://www.anac.gov.br/A_Anac/institucional/unidades-da-anac>. Acesso em: 22 
Ago. 18. 
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Armadas, ficando a cargo de cada instituição o estabelecimento de tais 

procedimentos. Entretanto, para fins de comparação e auxílio na construção da 

solução do problema proposto, foram verificados alguns documentos que regulam a 

manutenção de aeronaves civis. 

O antigo Departamento de Aviação Civil (DAC) emitiu diversas instruções por 

meio do Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA). Após a 

criação da ANAC, quando da revisão desses RBHA, esses documentos passaram a 

ser denominados Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC), mantendo-se a 

numeração do RBHA que o originou. Por exemplo, o RBHA Nr 01 – Definições, Regras 

de Redação e Unidades de Medida, após ser revisado pela ANAC, passou a ser 

denominado RBAC Nr 01 – Definições, Regras de Redação e Unidades de Medida. 

Cabe salientar que a ANAC não revisou todos os RBHA, e, portanto, ainda há RBHA 

válidos. 

 

3.6.1.1 Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) Nr 01 – Definições, Regras 

de Redação e Unidades de Medida 

 

O RBAC Nr 01 define alguns termos importantes que são utilizados em outros 

RBAC e/ou RBHA, tais como: 

Aeronave de asa rotativa significa uma aeronave mais pesada que o ar que 
depende principalmente da sustentação gerada por um ou mais rotores para 
manter-se no ar. 
Aeronave militar significa uma aeronave operada pelas Forças Armadas. 
Inclui as aeronaves requisitadas na forma da lei para cumprir missões 
militares. 
Célula ou Estrutura significa a fuselagem, montantes, naceles, capotas de 
motor, carenagens, superfícies aerodinâmicas (incluindo rotores, mas 
excluindo hélices e aerofólios rotativos de motores) e trens de pouso de uma 
aeronave, incluindo seus acessórios e controles. 
Manual de procedimentos de organizações de manutenção significa um 
documento aprovado pelo chefe da organização de manutenção, o qual 
detalha a estrutura da organização de manutenção e as responsabilidades 
da administração, a finalidade do trabalho, a descrição das instalações, os 
procedimentos de manutenção e o sistema de inspeção ou de garantia de 
qualidade. 
Manutenção significa qualquer atividade de inspeção, revisão, reparo, 
limpeza, conservação ou substituição de partes de uma aeronave e seus 
componentes, mas exclui a manutenção preventiva. 
Manutenção preventiva significa uma operação de preservação simples ou 
de pequena monta, assim como a substituição de pequenas partes 
padronizadas que não envolva operações complexas de montagem e 
desmontagem. 
Modificação significa qualquer alteração levada a efeito em aeronaves e seus 
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componentes. 
Motor aeronáutico significa um motor que é usado ou que se pretende usar 
para propelir uma aeronave. 
Reparo significa a restituição de uma aeronave e/ou de seus componentes à 
situação aeronavegável, após a eliminação de defeitos ou danos, inclusive os 
causados por acidentes/incidentes. (BRASIL, 2011, p. 4, grifos do autor). 

 

3.6.1.2 Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) Nr 43 – Manutenção, 

Manutenção Preventiva, Reconstrução e Alteração 

 

Este regulamento estabelece regras para manutenção, manutenção 

preventiva, reconstrução e alteração de qualquer aeronave que possua um certificado 

de aeronavegabilidade brasileiro, abrangendo a célula, motor, hélice, acessório, 

componentes e partes de tal aeronave. 

Define ainda, em sua seção 43.3, que somente o detentor de uma licença e 

habilitação válida de mecânico, emitida pela ANAC, pode executar manutenção, 

manutenção preventiva, reconstrução e alterações em aeronaves. Entretanto, não faz 

menção sobre a composição de uma equipe de manutenção de aeronaves. 

 

3.6.1.3 Regulamento Brasileiro de Homologação Aeronáutica (RBHA) Nr 63 – 

Requisitos para Concessão de Licenças de Mecânico de Voo e de Comissário 

de Voo 

 

O RBHA Nr 63 estabelece os requisitos a serem atendidos para a concessão 

da licença de mecânico de voo, bem como as prerrogativas e condições para o 

exercício das suas funções. 

A licença de mecânico de voo permite ao seu portador atuar como mecânico 

de voo de qualquer tipo de aeronave homologada para operação com um mecânico 

de voo, auxiliando o comandante na operação e controle dos diversos sistemas 

conforme especificação dos manuais técnicos da aeronave. 

O mecânico de voo deve possuir experiência operacional nos procedimentos 

normais da aeronave (inspeção de pré-voo, procedimentos de abastecimento, 

inspeção de documentos de manutenção, procedimentos normais na cabine de 

comando durante todas as fases do voo, coordenação da tripulação, relato de 

defeitos), nos procedimentos anormais (reconhecimento do funcionamento anormal 
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dos sistemas da aeronave, uso de procedimentos anormais) e nos procedimentos de 

emergência (reconhecimento de condições de emergência, uso de procedimentos de 

emergência apropriados). 

 

3.6.1.4 Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) Nr 65 – Licenças, 

Habilitações e Regras Gerais para Despachante Operacional de Voo e 

Mecânico de Manutenção Aeronáutica 

 

Este RBAC estabelece as normas a serem seguidas e os requisitos a serem 

atendidos pelo solicitante de uma licença de mecânico de manutenção aeronáutica. A 

habilitação de mecânico de manutenção aeronáutica é dividida em três categorias: 

célula (CEL), grupo motopropulsor (GMP) e aviônico (AVI). 

O solicitante de uma licença de mecânico de manutenção aeronáutica deve ser 

aprovado em exame teórico que inclua, entre outros, conhecimentos de construção e 

manutenção de aeronaves, relacionados à habilitação que deseja. Além disso, o 

solicitante da habilitação de mecânico deve apresentar uma declaração de 

experiência profissional que comprove a prática com os procedimentos e métodos de 

manutenção em células, grupos motopropulsores ou aviônicos, conforme a licença 

desejada, em empresa aérea ou empresa de manutenção certificada pela ANAC. 

Especifica que o mecânico de manutenção aeronáutica, de maneira geral, pode 

executar ou supervisionar serviços de manutenção, manutenção preventiva ou 

alteração em produtos aeronáuticos de acordo com a sua habilitação, além de 

estabelecer prerrogativas adicionais a cada uma das três categorias de habilitação. 

No entanto, não menciona qual seria a composição de uma equipe de manutenção de 

aeronaves. 

 

3.6.1.5 Regulamento Brasileiro de Aviação Civil (RBAC) Nr 145 – Organizações de 

Manutenção de Produto Aeronáutico 

 

Este regulamento descreve como obter um certificado de organização de 

manutenção de produto aeronáutico e contém as regras relacionadas ao seu emprego 

na manutenção, manutenção preventiva ou alteração de artigos. Os certificados são 
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divididos em categorias e classes de acordo com as características técnicas da 

aeronave. 

Também estabelece, em sua Subparte D – Pessoal, na seção 145.151 

Requisitos de pessoal, o seguinte: 

Cada organização de manutenção certificada deve: 
[...] 
(b) prover pessoal com vínculo contratual e qualificado para planejar, 
registrar, supervisionar, executar, inspecionar e aprovar para retorno ao 
serviço a manutenção, manutenção preventiva ou alteração executada sob o 
certificado de organização de manutenção e suas especificações operativas; 
(c) assegurar que exista número suficiente desse pessoal com vínculo 
contratual com treinamento ou conhecimento, e experiência na execução da 
manutenção, manutenção preventiva ou alteração, conforme autorizada no 
certificado de organização de manutenção e respectivas especificações 
operativas, para assegurar que todo serviço seja executado de acordo com o 
RBAC 43. (BRASIL, 2014a, p. 13). 

Cita, ainda, em sua seção 145.207 Manual da organização de manutenção, que 

cada organização de manutenção certificada deve elaborar e seguir um manual da 

organização de manutenção aceitável pela ANAC. 

Da análise deste regulamento, constata-se, mais uma vez, que a ANAC não 

estipula a composição de uma equipe de manutenção de aeronaves, exigindo, 

apenas, que a organização de manutenção possua número suficiente de mecânicos. 

Como o RBHA não possui um modelo do manual que deve ser produzido por cada 

organização civil, não é possível estabelecer um parâmetro para a criação de um 

modelo que sirva para a Aviação do Exército. 

  

3.7 A ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES DO EXÉRCITO 
BRASILEIRO 

 

Após a verificação da organização da Aviação do Exército e especificamente, 

do 1° BAvEx, apresenta-se a estrutura de manutenção de aeronaves utilizada pela 

Força Terrestre. 

 

3.7.1 A Diretoria de Material de Aviação do Exército 

 

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

manutenção, suprimento e transporte do material de aviação. 

 

3.7.2 Documentos de Manutenção do Exército Brasileiro  

 

Por exigir cuidados e procedimentos especiais relativos à segurança, a 

atividade de aviação subordina-se à rígida regulamentação, tanto no âmbito 

operacional como no da logística. 

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. 

A DMAvEx expede as seguintes normas complementares: 

- Instrução Normativa de Aviação do Exército (InAvEx), que são subordinadas 

as NARMAvEx, detalhando os assuntos nelas tratados; 

- Boletim Técnico (BT), que tem caráter de documentação técnica; e 

- Boletim Técnico Administrativo (BTA), que divulga assuntos logísticos de 

interesse da AvEx. 

 

3.7.2.1 Normas Administrativas Referentes ao Material de Aviação do Exército 

(NARMAvEx) 

 

As NARMAvEx são os principais documentos que regulam a atividade de 

manutenção no âmbito da AvEx. Elas estabelecem, dentre outros, conceitos básicos 

utilizados na atividade de manutenção, o planejamento da manutenção, a estrutura e 

o gerenciamento da manutenção de aviação, as competências e responsabilidades 

na atividade de manutenção e o desenvolvimento das atividades de manutenção 

propriamente dito. 

Segundo as NARMAvEx, entende-se como manutenção preventiva o conjunto 

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

equipamentos) é submetida em caráter rotineiro, com o intuito de evitar o 

aparecimento de discrepâncias e avarias. 
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Define a função manutenção de Aviação como o conjunto de procedimentos e 

rotinas que visam manter a disponibilidade e atingir as metas de esforço aéreo 

estabelecidas. Prevê que a gestão da manutenção deve ser balizada nos documentos 

emitidos e procedimentos definidos pela autoridade competente e que deve contar 

com sistemas, preferencialmente informatizados, para a sua otimização. 

A distribuição e organização das atividades relativas à manutenção seguem o 

seguinte esquema exposto no Quadro 7: 

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 AvEx 

(se 
autoriza 

do) e 
oficinas 
certifica 

das 

DMAvEx 

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

Fábricas 
e oficinas 
certifica 

das 

DMAvEx 

QUADRO 7 – Distribuição e organização das atividades relativas à manutenção 
Fonte: Brasil (2009a, p. III 32) 
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As NARMAvEx estipulam que é competência da OMAvEx as seguintes 

atividades relacionadas à manutenção: a emissão de diretrizes com relação à 

manutenção de 1° nível; o planejamento, o controle e a realização da manutenção de 

1° nível; e a realização do planejamento da manutenção orgânica, de acordo com as 

INAvEx, BT e diretrizes emitidas pela DMAvEx e B Mnt Sup Av Ex, observada a 

documentação técnica pertinente ao material de aviação. 

Quanto ao desenvolvimento das atividades de manutenção, as NARMAvEx 

preveem que a DMAvEx é o órgão responsável pela elaboração e gerenciamento da 

diagonal de manutenção, em coordenação com as OMAvEx, seguindo o canal técnico.  

As atividades de manutenção são realizadas por meio de inspeções e serviços 

que tem por objetivo manter ou restabelecer a condição de disponibilidade da 

aeronave, conjunto, componentes ou equipamentos; aplicar uma modificação 

recomendada ou determinada pelos fabricantes; e instalar equipamentos opcionais 

que visem à melhoria de desempenho técnico ou operacional do material. 

Da análise das NARMAvEx, verifica-se que elas definem, para todos os 

escalões e níveis de manutenção, o executante e o responsável pelos procedimentos 

de manutenção, sem especificar, no entanto, qual a composição da equipe de 

manutenção apta para realizar tais tarefas.  

 

3.7.2.2 Instrução Normativa de Aviação do Exército (INAvEx) 

  

As INAvEx são documentos emitidos pela DMAvEx que visam, entre outros 

objetivos, padronizar procedimentos, definir atribuições relativas ao controle e à 

gestão logística do material da AvEx. 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. 

Na sequência, apresenta-se as INAvEx mais relevantes para o estudo deste 

trabalho. 
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3.7.2.2.1 Instrução Normativa de Aviação do Exército (INAvEx) Nr 1.001 – 

Elaboração das Instruções Normativas 

 

Esta instrução normativa tem por finalidade regular e orientar os procedimentos 

de elaboração das Instruções Normativas no âmbito da Aviação do Exército. 

Dentre outras informações relevantes, estabelece que a numeração das 

INAvEx deve seguir o seguinte formato “INAvEx Nr A.NNN /Mmm DDDD” em que: 

- INAvEx – Instrução Normativa de Aviação do Exército; 

- A – Código do assunto, conforme o Quadro 8; 

- NNN – Número sequencial, com três algarismos arábicos, dentro do mesmo 

assunto, sendo o primeiro o 001; 

- Mmm – Trigrama do mês; e 

- DDDD – Ano de confecção com quatro dígitos. 

ASSUNTOS CÓDIGO 

Índice 0 

Engenharia, Organização e Métodos 1 

Execução e controle do suprimento 2 

Execução e controle da manutenção 3 

Planejamento e administração 4 

Informática e sistemas 5 

Documentação técnica 6 
QUADRO 8 – Códigos do assunto das INAvEx 
Fonte: Brasil (1999a, p. 2) 

 

3.7.2.2.2 Instrução Normativa de Aviação do Exército (INAvEx) Nr 3.005 – Cálculo de 

Disponibilidade de Aeronaves das Organizações Militares da Aviação do 

Exército 

 

A INAvEx Nr 3.005 tem por meta regular e orientar os procedimentos com 

relação ao cálculo de disponibilidade de aeronaves das OMAvEx, além de definir 

diversos termos empregados nos cálculos de disponibilidade de aeronaves, tais como: 

aeronave disponível, aeronave com restrições IFR, aeronave disponível com 

restrições operacionais, aeronave indisponível, aeronave em inspeção programada 

básica, aeronave em grande inspeção programada, entre outros.  

Estabelece também as fórmulas de cálculo de disponibilidade utilizadas para 
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os três principais índices de disponibilidade calculados por frota e expressos em 

valores percentuais, quais sejam: disponibilidade operacional, disponibilidade AvEx e 

disponibilidade orgânica. 

Estipula ainda, como meta de disponibilidade AvEx, 70% (setenta por cento) de 

disponibilidade de aeronaves, valor que serve de parâmetro para o planejamento 

logístico da AvEx: 

Tradicionalmente, as forças armadas no mundo trabalham, seja em tempo de 
paz, seja em tempo de guerra, com base em uma disponibilidade de 70% 
(setenta por cento) das suas forças de helicópteros, número que serve de 
base de cálculo para o planejamento e como um farol para o planejamento 
logístico da AvEx e dos diversos órgãos da Força Terrestre envolvidos na 
cadeia logística. Serve, também, para definição de metas, planejamento 
organizacional e padrões de procedimentos. (BRASIL, 2009b, p. 4). 

O indicativo de 70% (setenta por cento) de disponibilidade que a INAvEx Nr 

3.005 estipula para a Aviação do Exército responde uma das questões de estudo 

formuladas no capítulo 1º: “Qual a disponibilidade de aeronaves que o 1º BAvEx deve 

possuir ao longo do ano?”. 

O estabelecimento de uma meta de disponibilidade propicia à OMAvEx um 

parâmetro para adaptar seus recursos humanos e materiais em busca de um padrão 

de excelência pré-estabelecido. 

Ainda segundo esta INAvEx, considera-se que a existência de pessoal 

qualificado não será fator limitador, caso seja disponibilizado o esforço aéreo 

adequado para a manutenção da operacionalidade das tripulações. Dessa forma, o 

máximo desempenho da frota AvEx seria a razão entre a sua máxima disponibilidade 

de helicópteros e o seu mínimo custo de Hora de Voo (HDV). 

Para a consecução da meta de disponibilidade planejada, a InAvEx Nr 3.005 

considera como condicionantes básicas, as seguintes regras: 

a) os BAvEx e o Centro de Instrução de Aviação do Exército (CIAvEx) deverão 
realizar as inspeções complementares (até cem horas de voo e as 
calendáricas até doze meses), inclusive, assegurando o seu efetivo 
acompanhamento e controle; 
b) o B Mnt Sup Av Ex deverá realizar as inspeções básicas (acima de cem e 
até quinhentas horas de voo inclusive e as calendáricas acima de doze e até 
vinte e quatro meses inclusive), assegurando seu efetivo acompanhamento e 
controle e, se necessário, contando com o pessoal dos BAvEx; 
c) a DMAvEx será responsável pela gestão das grandes inspeções por 
vencimento de potencial por tempo calendárico do Tipo C ou por vencimento 
de potencial por hora de voo do Tipo G, inclusive, assegurando seu efetivo 
acompanhamento e controle e, se necessário, contando com a realização em 
empresas civis ou no B Mnt Sup Av Ex. (BRASIL, 2009b, p. 4). 
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3.7.2.2.3 Instrução Normativa de Aviação do Exército (INAvEx) Nr 3.009 – 

Conhecimentos Básicos para o Cálculo do Custo da Hora de Voo das 

Aeronaves da Aviação do Exército 

 

A INAvEx Nr 3.009 tem por objetivo fornecer os subsídios necessários para o 

cálculo do custo de operação das aeronaves da AvEx, bem como padronizar os 

conhecimentos e dados relativos ao cálculo dos valores da HDV no âmbito da AvEx. 

Define vários conceitos, dentre os quais se destacam: o Custo Direto de 

Operação, o Custo Direto de Manutenção, o Custo Indireto de Manutenção, o Custo 

de Envelhecimento da Frota e o Custo de Exploração em Voo. O Custo Direto de 

Operação é a somatória dos demais custos mencionados e normalmente é calculado 

para o período de um ano. 

Para o cálculo do Custo Direto de Manutenção, o valor da mão-de-obra é 

aquele do homem-hora (H/h) da AvEx, o qual será calculado de forma global 

considerando-se o efetivo previsto diretamente envolvido na manutenção, trabalhando 

6 (seis) horas por dia durante 20 (vinte) dias no mês. 

 

3.7.2.2.4 Instrução Normativa de Aviação do Exército (INAvEx) Nr 3.012 – 

Gerenciamento da Diagonal de Manutenção da Aviação do Exército 

 

Esta instrução tem a finalidade de regular e orientar os procedimentos com 

relação ao gerenciamento da diagonal de manutenção relativa às aeronaves da 

Aviação do Exército. Dessa maneira, define alguns conceitos como os que se seguem: 

f. Diagonal de manutenção é o plano que contém a programação das 
operações de manutenção, de modo a tornar homogênea a carga de trabalho 
das equipes e oficinas, evitando a desnecessária paralisação simultânea de 
uma quantidade não desejada de equipamentos e, principalmente, permitindo 
a utilização racional do material de aviação. 
g. Grande inspeção de aeronaves é uma operação complexa e detalhada de 
verificação e/ou correção do estado da célula no sentido de avaliar e 
restabelecer o seu potencial para um novo período de funcionamento ou de 
vida calendárica, em condições de segurança. 
h. Inspeção básica de aeronaves é uma operação intermediária de verificação 
e/ou correção do estado da célula e de alguns componentes no sentido de 
avaliar as condições de aeronavegabilidade da aeronave, após uma 
determinada periodicidade, e para atestar as condições de segurança para 
um novo período de funcionamento ou de vida calendárica. 
i. Inspeção por hora de vôo é a inspeção acionada pelo esgotamento de um 
potencial estabelecido em horas de funcionamento da célula. 
j. Inspeção por tempo de calendário é a inspeção acionada pelo decurso de 
um período calendárico estabelecido. (BRASIL, 2000a, p. 1). 
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Historicamente, a partir do ano de 2000, a diagonal de manutenção passou a 

ser elaborada pela DMAvEx. Anteriormente, a diagonal de manutenção era elaborada 

pelo B Mnt Sup Av Ex. 

Para a elaboração e gerenciamento da diagonal de manutenção, são adotadas 

algumas premissas: 

1) A diagonal de manutenção compreende o planejamento das inspeções por 
tempo de calendário, grandes inspeções e inspeções básicas, que só são 
manobráveis pelo operador nos limites das extensões concedidas pelo 
fabricante. 
2) As inspeções operacionais, as complementares e as básicas por hora de 
voo serão gerenciadas pelo Comando Operacional. (BRASIL, 2000a, p. 2). 

 

3.7.2.3 Boletim Técnico (BT) 

 

São documentos produzidos pela DMAvEx que tem a finalidade de difundir os 

assuntos de caráter eminentemente técnico, de conteúdo específico sobre o material 

de aviação, aeronaves, sistemas, componentes e acessórios, e dizem respeito às 

ações de preservação do material contra perdas, deterioração prematura, acidentes, 

tópicos de pouca clareza ou omitidos na documentação técnica dos fabricantes e que 

devam ser melhor esclarecidos ou enfatizados e a procedimentos operacionais que 

afetem as limitações e restrições do material. 

 

3.7.2.4 Boletim Técnico Administrativo (BTA) 

 

São documentos elaborados pela DMAvEx que possuem a finalidade de 

divulgar assuntos logísticos que versam, principalmente, sobre a documentação 

técnica elaborada pelos fabricantes e pela própria DMAvEx; a homologação de 

Pareceres Técnicos, Inquéritos Técnicos e afins; e a veiculação de informações e 

dados de planejamento nas áreas de manutenção, suprimento e transporte de 

material de aviação. 
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3.7.3 O Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército 

 

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

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, 2009c, p. 2-1). 

Nos tempos de paz, conforme preconizado nas NARMAvEx, é a unidade que 

executa e responde pela manutenção de 3º escalão das aeronaves da AvEx, 

denominada manutenção de campanha. Desde que autorizado pela DMAvEx, pode 

executar, também, a manutenção de 4º escalão, denominada manutenção de 

retaguarda, cuja responsabilidade é da própria DMAvEx. 

 

3.7.4 A Companhia de Manutenção e Suprimento do 1° BAvEx 

 

A Companhia de Manutenção e Suprimento (CMS) é quem executa as 

manutenções de 2º escalão das aeronaves HA-1 do 1º BAvEx, denominadas 

manutenções orgânicas. Para tanto, de acordo com as NARMAvEx, realiza ações de 

manutenção de hangar com duração média inferior a duas semanas, inspeções 

periódicas suplementares, testes, reajustes e troca de componentes instalados nas 

aeronaves, além da pesquisa de panes de baixa complexidade (BRASIL, 2009a, p. III-

32). 

Para cumprir suas funções, a Companhia organiza-se da seguinte maneira, 

conforme Organograma 3: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ORGANOGRAMA 3 – Companhia de Manutenção e Suprimento 
Fonte: Brasil (2003a, p. 2-7) 
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O Pelotão de Comando e Apoio é constituído pela Seção de Comando e pela 

Seção de Planejamento e Controle. A Seção de Planejamento e Controle tem a 

responsabilidade de programar, controlar e escriturar, todos os procedimentos de 

manutenção que devem ser realizados nas aeronaves. Para tanto, a Seção de 

Planejamento e Controle emite a Ordem de Serviço (OS) a ser executada, determina 

quando deverá ser cumprida e, por fim, faz os registros necessários dos serviços 

efetuados. 

O Pelotão de Manutenção de Helicópteros é constituído pela Seção de 

Comando e por três Seções de Manutenção. A Seção de Manutenção é quem executa 

a OS de fato. Nela se encontram os diversos especialistas que deverão compor a 

equipe de manutenção de 2º escalão, objetivo principal deste trabalho. 

O Pelotão de Suprimento é constituído pela Seção de Suprimento, Seção de 

Ferramental e Seção TASA (Transporte Aéreo, Suprimento e Serviços Especiais de 

Aviação). Na Seção de Suprimento é onde se encontram os diversos insumos 

necessários para a realização dos procedimentos de manutenção. A Seção de 

Ferramental concentra todo ferramental especial requerido, enquanto a Seção TASA 

apoia a operação da aeronave, realizando, entre outras atividades, o abastecimento 

de combustível durante as operações e a preparação de cargas externas. 

 

3.7.5 A Companhia de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque do 1° BAvEx 

 

A Companhia de Helicópteros de Reconhecimento e Ataque (CHRA) é quem 

opera as aeronaves HA-1, concentrando a quase totalidade da potência de fogo do 

Batalhão, tendo como principais atribuições: a realização da proteção dos helicópteros 

de emprego geral, a execução de operações de ataque aeromóvel, a execução de 

missões de reconhecimento e segurança aeromóveis, bem como a realização, com 

limitações, de missões de apoio ao combate e apoio logístico (BRASIL, 2003a, p. 2-

5). 

Com relação aos procedimentos de manutenção de aeronaves, é quem 

executa a manutenção de 1º escalão das aeronaves HA-1, que também recebe a 

denominação de manutenção orgânica. Esses procedimentos caracterizam-se pela 

sua menor complexidade, sendo executados pelos próprios mecânicos de voo da 

CHRA. Os mecânicos executam os procedimentos de manutenção, enquanto o 
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inspetor de manutenção do 1º escalão, oriundo da própria Subunidade, autoriza o 

retorno ao serviço da aeronave que passou pelo procedimento de manutenção. 

 

3.7.6 O Sistema Integrado dos Sistemas de Aviação do Exército (SISAvEx) 

 

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, 2017c, p. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 3 – Subsistemas do SISAvEx 
 Fonte: intranet.avex.eb.mil.br/sisavex, Acesso em: 11 Ago. 18 

 

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 

Gerencial de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos do Exército 

(SIGIPAAerEx) e Sistema de Apoio à Decisão. 
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Dos sete sistemas que compõem o SISAvEx, dois foram utilizados neste 

trabalho para coleta de dados: o Sistema de Manutenção de Aeronaves e o Sistema 

de Apoio à Decisão. 

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). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FIGURA 4 – Controle de Disponibilidade da Frota 
Fonte: SisManut, Acesso em 11ago18 

 

Quanto à OS, a plataforma lista, para cada uma das manutenções programadas 

de célula e de motor, os cartões de trabalho que são aplicáveis à frota, a que ATA eles 

pertencem, o MPN e SN do componente a ser manutenido, a periodicidade de 

execução do cartão e uma descrição sumária do serviço que deve ser realizado.  

Além disso, possui campos que devem ser preenchidos com a quantidade de 

mecânicos que cumpriram o cartão, a quantidade de horas trabalhadas pelos 
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mecânicos na execução do cartão, o trigrama (conjunto de três letras) que identifica o 

mecânico que executou o serviço, o trigrama que identifica o inspetor que verificou e 

aprovou o serviço, além da data quando o serviço foi realizado, entre outros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 5 – Ordem de Serviço 
 Fonte: SisManut, Acesso em: 11 Ago. 18 

 

Com relação ao preenchimento da OS no SisManut, não há norma ou instrução 

que padronize como isso deve ser executado.  

O Sistema de Apoio à Decisão reúne, tabula e apresenta, na forma de gráficos 

e tabelas, diversas informações de outros sistemas da AvEx, possuindo uma interface 

amigável, com a finalidade de facilitar a tomada de decisão, conforme Figura 6. 
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FIGURA 6 – Tela inicial do Sistema de Apoio à Decisão 
Fonte: Sistema de Apoio à Decisão, Acesso em: 18 Ago. 18 

 

Dentre as informações disponibilizadas por esse sistema, destaca-se a 

quantidade de horas voadas, por Unidade Aéra e por frota, em um ano – conforme 

Figura 7. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

FIGURA 7 – Comparativo de Horas Voadas no 1º BAvEx, no ano de 2017 
Fonte: Sistema de Apoio à Decisão, Acesso em: 18 Ago. 18 
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3.8 AS ESPECIALIZAÇÕES TÉCNICAS DE MANUTENÇÃO DOS MILITARES DA 
AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

Esta seção tem apresenta as especialidades de manutenção da Aviação do 

Exército que são de interesse para o 2º escalão de manutenção da aeronave HA-1. 

 

3.8.1 A especialização dos oficiais 

 

Os tenentes de carreira da Arma de Comunicações, do Quadro de Material 

Bélico e do Serviço de Intendência podem realizar os cursos de especialização de 

Gerência de Manutenção de Aviônicos, Gerência de Manutenção de Aeronaves e de 

Gerência Administrativa de Aviação do Exército, respectivamente. 

O curso de Gerência de Manutenção de Aviônicos é regulado pela Portaria Nr 

357-EME, de 4 de setembro de 2017, e tem o objetivo de habilitar militares à ocupação 

de cargos e ao desempenho de funções ligadas à gerência de manutenção dos 

equipamentos aviônicos das aeronaves (BRASIL, 2017k). 

O curso de Gerência de Manutenção de Aeronaves destina-se à habilitação de 

militares aos cargos e ao desempenho das funções ligadas à gerência de manutenção 

de aeronaves, sendo regulado pela Portaria Nr 355-EME, de 4 de setembro de 2017 

(BRASIL, 2017i). 

Já o curso de Gerência Administrativa de Aviação do Exército, regulado pela 

Portaria Nr 353-EME, de 4 de setembro de 2017, habilita os concludentes do curso ao 

desempenho de funções ligadas ao suprimento e ao transporte por meio aéreo e à 

administração financeira e de material particulares às unidades de Aviação do Exército 

(BRASIL, 2017g). 

Apesar da existência de três cursos distintos, regulados por três portarias 

diferentes, observa-se, na prática, que grande parte das instruções ministradas 

durante os cursos é comum, o que possibilita ao militar formado no curso 

desempenhar a função de gerente, não se limitando ao que seria a sua especificidade. 

Dentro desse contexto e atendo ao escopo do trabalho, o gerente de 

manutenção é o militar que, apesar de não compor a equipe de manutenção de fato, 

é o responsável pelo planejamento e a coordenação das atividades de manutenção, 

sendo responsável também pela requisição dos suprimentos necessários à execução 

do serviço. 
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3.8.2 A especialização do Inspetor de Aviação/Manutenção (IAM) 

 

Os subtenentes e sargentos de carreira, já aperfeiçoados, da Qualificação 

Militar de Subtenentes e Sargentos (QMS) Aviação/Manutenção e de algumas outras 

QMS específicas, desde que o militar possua o Curso de Mecânico de Aeronaves, o 

Curso de Mecânico de Aviônicos ou o Curso de Mecânico de Armamento de 

Aeronaves, podem realizar o Curso de Inspetor de Aviação/Manutenção. 

É um curso de extensão, regulado pela Portaria Nr 374-EME, de 4 de setembro 

de 2017, que tem o objetivo de habilitar os militares à ocupação de cargos e ao 

desempenho de funções ligadas ao planejamento, orientação e controle das 

atividades de manutenção dos diversos escalões das aeronaves de dotação da 

Aviação do Exército (BRASIL, 2017m). 

O inspetor de manutenção é o militar que verifica o trabalho realizado pelos 

mecânicos e autoriza o retorno ao serviço do item/aeronave que passou por um 

procedimento de manutenção específico. 

 

3.8.3 A especialização de Mecânico de Aeronaves (MAE) 

 

Os sargentos de carreira da QMS Aviação/Manutenção e os sargentos 

possuidores do Curso Básico de Manutenção de Aviação do Exército, podem fazer o 

Curso de Mecânico de Aeronaves. 

O curso pertence à modalidade especialização, sendo regulado pela Portaria 

Nr 376-EME, de 4 de setembro de 2017, cujo objetivo é habilitar os militares 

concludentes à ocupação de cargos e ao desempenho de funções ligadas à 

manutenção dos sistemas de célula e grupo motopropulsor das aeronaves de dotação 

da Aviação do Exército (BRASIL, 2017o). 

 

3.8.4 A especialização de Mecânico de Aviônicos (MVN) 

 

O Curso de Mecânico de Aviônicos pode ser requerido pelos sargentos de 

carreira da QMS Aviação/Manutenção e os sargentos possuidores do Curso Básico 
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de Manutenção da Aviação do Exército. 

O curso é regulado pela Portaria Nr 399-EME, de 6 de setembro de 2017, 

integrando a modalidade especialização e tem por finalidade habilitar os militares à 

ocupação de cargos e ao desempenho das funções vinculadas à manutenção dos 

sistemas elétricos, eletrônicos e de aviônicos das aeronaves de dotação da Aviação 

do Exército (BRASIL, 2017q). 

 

3.9 A ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES DA FORÇA AÉREA 
FRANCESA 

 

De acordo com o site do Ministério da Defesa francês, a Estrutura Integrada de 

Manutenção Operacional do Equipamento Aeronáutico do Ministério da Defesa 

(SIMMAD), com sede em Brétigny, é responsável por propor, ao ministro de defesa, a 

política geral de Manutenção em Condição Operacional (MCO) dos equipamentos 

aeronáuticos das Forças Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), da Polícia Militar 

e da Direção-Geral de Armamento (DGA). Para realizar esse planejamento, o 

SIMMAD leva em consideração as necessidades operacionais existentes e as 

especificidades de cada equipamento, reportando-se diretamente ao Chefe do 

Estado-Maior da Aeronáutica. 

O SIMMAD é responsável por garantir a melhor disponibilidade de aeronaves, 

controlar custos e assegurar a consistência das ações de MCO, propondo à 

Delegação-Geral de Armamento, às Forças Armadas e à Direção Geral da Polícia 

Militar, as ações correspondentes a cada órgão. 

Entre as entidades conjuntas e estaduais que atendem a essa exigência, está 

o Serviço da Indústria Aeronáutica (SIAé), criado em 2008, e colocado sob a tutela do 

Chefe do Estado-Maior da Aeronáutica.  

O SIAé construiu sua eficiência na globalização das atividades de manutenção, 

bem como uma certa especialização técnica e industrial. Esta última encontra-se nas 

cinco oficinas industriais de aeronáutica, que possuem a seguinte localização: 

 - A oficina localizada em Bordeaux é responsável pela revisão e reparo de 

motores e equipamentos. 
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 - A oficina de Cuers-Pierrefeu é especializada na manutenção de células e 

equipamentos de vários dispositivos e no projeto, fabricação e reparo de radares para 

aeronaves das Forças Armadas. 

 - A oficina de Clermont-Ferrand assegura a manutenção de células e 

equipamentos de aeronaves e gerencia projetos de modernização e transformação. 

 - A oficina de Ambérieu é responsável pela fabricação, reparo, revisão e 

calibração de equipamentos, e a divisão metrológica garante a confiabilidade dos 

equipamentos aeronáuticos das Forças Armadas. 

- A oficina da Bretagne, criada em 2010, foi ampliada, em 1º de janeiro de 2011, 

com a instalação de 850 pessoas nas três bases de aviação e é responsável pela 

manutenção industrial de equipamentos aeronáuticos. 

 O plano para a globalização das atividades de manutenção aeronáutica visa 

conectar o nível de apoio industrial (NSI) com o de apoio operacional (NSO), no qual 

o SIAé e suas oficinas são responsáveis pelo NSI, enquanto que o NSO é aplicado 

pelo Comado de Apoio da Força Aérea, criado em 2010, em Bordeaux6.  

De acordo com a Instrução Nr 501145, que regula, entre outros assuntos, as 

Especializações de Manutenção de Equipamento Aeronáutico, são quatro as 

especializações disponíveis aos sargentos: Mecânico de Aviônicos de Aeronaves 

(AVI), Mecânico de Célula e Motorização de Aeronaves (CMA), Mecânico de Estrutura 

de Aeronaves (STA) e Mecânico de Manutenção de Equipamentos Aeronáuticos 

(MMA) (FRANCE, 2015). 

O Mecânico de Aviônicos de Aeronaves (AVI) é o responsável pela manutenção 

e gerenciamento dos equipamentos de bordo da aeronave (rádios, equipamentos 

eletroeletrônicos, computadores etc) e seus armamentos (mísseis, canhões, foguetes 

etc). 

O Mecânico de Célula e Motorização de Aeronaves (CMA) é o responsável pela 

manutenção e gerenciamento dos componentes mecânicos e hidráulicos, bem como 

dos motores das aeronaves. 

O Mecânico de Estrutura de Aeronaves (STA) é o responsável pela 

manutenção da fuselagem, derivas, estabilizadores e demais estruturas das 

aeronaves. 

O Mecânico de Manutenção de Equipamentos Aeronáuticos é o responsável 

                                            
6 Disponível em: <https://www.defense.gouv.fr/air/activites/maintenance-aeronautique/maintenance-
aeronautique>. Acesso em: 18 Ago. 18. 

https://www.defense.gouv.fr/air/activites/maintenance-aeronautique/maintenance-aeronautique
https://www.defense.gouv.fr/air/activites/maintenance-aeronautique/maintenance-aeronautique
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pela documentação técnica da aeronave e seus serviços correlatos, como 

escrituração dos serviços realizados e a atualização da documentação. 

Das quatro especializações de manutenção, duas integram a equipe de 

manutenção de 2º escalão, a AVI e a CMA. O especialista STA não integra a equipe 

de manutenção, uma vez que serviços na estrutura da aeronave não são comuns 

nesse escalão, realizando serviços específicos, sob demanda. Já o especialista MMA, 

como mencionado, é o responsável pela parte documental dos procedimentos de 

manutenção, não integrando a equipe de manutenção propriamente dita. 

De maneira geral, os mecânicos AVI e CMA são os responsáveis pela 

execução das tarefas de manutenção, enquanto que o inspetor é o responsável pela 

aprovação das mesmas e consequente liberação da aeronave para retorno ao serviço. 

 

3.10 A ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES DA MARINHA DO 
BRASIL 

 

Segundo a AEROMARINST Nr 50-03C: Ordens de Serviço de Manutenção, 

publicada pela Diretoria de Aeronáutica da Marinha, os serviços de manutenção de 

aeronaves executados pela Marinha do Brasil (MB) devem seguir padrões de 

execução e procedimentos de escrituração que garantam a qualidade dos serviços 

realizados, contribuindo com a redução dos riscos relacionados aos fatores humano 

e material dos processos de manutenção, permitindo, também, o seu rastreamento e 

a correção de possíveis deficiências existentes (BRASIL, 2013). 

O Departamento de Manutenção é o responsável pela execução dos 

procedimentos de manutenção, incluindo todos os processos neles existente. Para 

tanto, o órgão organiza-se em 7 (sete) divisões: 

- Divisão de Planejamento e Controle; 

- Divisão de Controle de Qualidade; 

- Divisão de Hangar; 

- Divisão de Material; 

- Divisão de Aviônica; 

- Divisão de Pista; e 

- Divisão de Armamento. 

A Divisão de Planejamento e Controle possui a competência exclusiva para a 
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abertura da Ordem de Serviço. Na sequência, esta é encaminhada à Divisão de 

Controle de Qualidade, que faz o registro das seguintes informações:  

a) se o serviço necessita de inspeções obrigatórias e de quais 

subespecialidades de mecânicos de manutenção; 

b) diretivas técnicas e boletins que devem ser observadas na execução do 

serviço; 

c) se o serviço requer um voo de teste; 

d) instruções complementares, incluindo as etapas que o serviço deverá ser 

interrompido para a realização de cada inspeção obrigatória, além de 

outras informações julgadas cabíveis; e 

e) rubrica do Inspetor da Divisão de Controle de Qualidade responsável pelas 

instruções citadas anteriormente. 

Após esse processo, a Divisão de Controle de Qualidade encaminha a OS para 

a Divisão que será responsável pela execução do serviço. 

A Divisão que receber a OS designará o Supervisor da Equipe de Manutenção 

que a executará, sendo sua responsabilidade verificar os materiais necessários ao 

serviço e os solicitar à Divisão de Material. 

Após a realização de cada etapa, o Supervisor solicitará ao Inspetor que 

verifique a conformidade do trabalho realizado. Nenhum Supervisor autorizará a 

execução de procedimentos de manutenção, posteriores a um serviço que requeira 

inspeção obrigatória, sem que um Inspetor tenha concluído sua inspeção e autorizado 

o seu prosseguimento. 

Ao final de todas as etapas de manutenção, caso haja a necessidade, é 

realizado um voo de teste. Após a realização do voo, se nenhuma discrepância for 

encontrada, o serviço é encerrado e a OS é encaminhada novamente à Divisão de 

Planejamento e Controle. 

Ao receber de volta a OS referente ao serviço executado e devidamente 

certificado, a Divisão de Planejamento e Controle realiza os registros necessários e 

libera a aeronave para voo. 

A DEnsM-1001: Coletânea das Relações de Tarefas Técnico-Profissionais do 

Corpo de Praças da Armada e do Corpo Auxiliar de Praças, estipula as tarefas técnico-

profissionais da especialidade de aviação (AV) e de suas 9 (nove) subespecialidades 

(BRASIL, 2007). As subespecialidades de aviação são as seguintes: 

- Subespecialidade de Armamento de Aviação (AV-VA); 
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- Subespecialidade de Aviônica (AV-VN); 

- Subespecialidade de Controle Aéreo (AV-CV); 

- Subespecialidade de Estrutura e Metalurgia de Aviação (AV-SV); 

- Subespecialidade de Hidráulica de Aviação (AV-HV); 

- Subespecialidade de Manobras e Equipagem de Aviação (AV-RV); 

- Subespecialidade de Manobras e Equipamentos de Apoio de Aviação (AV-

EV); 

- Subespecialidade de Motores de Aviação (AV-MV); e 

- Subespecialidade de Operação de Sensores de Aviação (AV-VS). 

Na realização dos procedimentos de manutenção de 2º escalão, são 

empregadas quatro subespecialidades, cujas principais características estão 

apresentadas na sequência: 

 - Subespecialidade de Aviônica (AV-VN): executa a manutenção preventiva e 

corretiva de 1º e 2º escalão em equipamentos de rádio-navegação, instrumentos de 

voo, rádio-comunicação, sensores e sistemas elétricos das aeronaves. 

- Subespecialidade de Estrutura e Metalurgia de Aviação (AV-SV): conhece e 

aplica a técnica de preparação, pintura e decapagem de superfícies, peças e 

acessórios das aeronaves. Executa trabalhos em fibra de vidro, acrílico, plástico 

reforçado e policarbonato. 

- Subespecialidade de Hidráulica de Aviação (AV-HV): executa a manutenção 

preventiva e corretiva, a operação e testes dos sistemas hidráulico e pneumáticos das 

aeronaves. 

- Subespecialidade de Motores de Aviação (AV-MV): executa a manutenção 

preventiva, preditiva e corretiva, a operação e testes dos sistemas do grupo propulsor, 

rotores, comandos de voo, combustível, extinção de incêndio de motores e demais 

sistemas afetos à sua especialidade. 

Com relação à composição das equipes de manutenção, a Ordem Interna Nr 

04-01K: Programas de Qualificação/Requalificação de Mecânicos de Manutenção 

Aeronáutica (MMA), Supervisores de Equipes de Manutenção e Inspetores do 

Controle da Qualidade (ICQ), estabelece a definição das funções, e seus requisitos 

para o 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (Esquadrão HU-1), que 

integram a equipe de manutenção da aeronave UH-12 (AS350BA), versão similar à 

aeronave HA-1 (AS550A2) do 1º BAvEx. 

De acordo com a OI 04-01K, integram a equipe de manutenção da aeronave 
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UH-12 as seguintes funções: o Supervisor de Equipe de Manutenção, o(s) 

Inspetor(es) do Controle da Qualidade e o(s) Executor(es) do Serviço de Manutenção 

(BRASIL, 2018b). 

- Supervisor de Equipe de Manutenção: MMA capacitado a executar ou 

supervisionar os serviços de manutenção em aeronaves; que seja Executor do 

Serviço de Manutenção no modelo da aeronave para o qual será Supervisor; que 

possua experiência comprovada de mais de quatro anos em manutenção de qualquer 

modelo de aeronave, sendo, pelo menos dois, no modelo da aeronave para o qual 

será Supervisor. Para cada equipe de manutenção constituída existe 1 (um) 

Supervisor de Equipe de Manutenção. 

- Inspetor do Controle da Qualidade (ICQ): MMA responsável pela certificação 

da qualidade dos serviços realizados, dentro de sua respectiva subespecialidade (AV-

VN, AV-SV, AV-HV ou AV-MV), que não tenha participado de qualquer etapa da 

execução do serviço a ser inspecionado. A quantidade de ICQ existente nas equipes 

de manutenção é variável, dependendo do número de subespecialidades nelas 

empregadas. 

- Executor do Serviço de Manutenção: MMA capacitado a executar serviços de 

manutenção em aeronaves; que tenha concluído o Curso de Especialização ou de 

Aperfeiçoamento de Aviação; que tenha concluído o curso de manutenção da 

aeronave UH-12. A quantidade de Executores em uma equipe de manutenção é 

variável, dependendo do número de subespecialidades envolvidas no procedimento 

de manutenção. 

 

3.11 A ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES DA FORÇA AÉREA 
BRASILEIRA 

 

De acordo com o MCA 66-7 Manual de Manutenção: Doutrina, Processos e 

Documentação de Manutenção, elaborado pela Diretoria de Material Aeronáutico e 

Bélico (DIRMAB), a estrutura de manutenção da Força Aérea organiza-se em quatro 

níveis de manutenção, definidos pelo escopo e detalhamento dos trabalhos de 

manutenção; capacitação do pessoal, equipamentos e instalações requeridas; bem 

como pela profundidade e pormenorização do serviço a ser cumprido e quantidade de 

homens-hora (Hxh) necessários à consecução do serviço (BRASIL, 2017b). 
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A manutenção de 1º nível ou Linha, também denominada nível Operador ou 

Orgânico, compreende as tarefas realizadas na aeronave ou equipamento que sejam 

efetuadas pelo próprio Operador. Contemplam cuidados de uso, limpeza, operação, 

preservação, lubrificação, inspeção de rotina e periódica, aplicações de diretrizes 

simples e pequenos reparos que não incluam desmontagem ou substituição de 

conjuntos maiores. É a categoria em que Técnicos do Operador da aeronave, inclusive 

Tripulantes orgânicos, executam atividades no equipamento e no local de utilização. 

Como estes estão envolvidos com a operação e emprego da aeronave, têm pouco 

tempo para fazer tarefas detalhadas, limitando o tipo de manutenção. 

A manutenção de 2º nível, chamada de nível Base ou Intermediário, envolve 

serviços comuns a qualquer tipo de aeronave, como estrutura, metalurgia, limpeza, 

pintura e manutenção de baterias, para os quais o Operador pode não possuir 

recursos para realizá-los. Abarcam ainda reparos que requeiram oficinas fixas ou 

equipamentos estacionários, substituição de conjuntos maiores (motor, trem de pouso 

etc), fabricação de peças simples ou cumprimento de diretrizes mais complexas, 

exigindo pessoal com qualificação para realizar trabalhos mais detalhados, 

equipamentos de teste e suporte adicionais, quantidade maior de sobressalentes e 

instalações mais adequadas para a execução dos serviços. 

A manutenção de 3º nível, ou nível Parque, exige capacitação do pessoal 

técnico e das oficinas acima daquele existente nos níveis Base e Orgânico. Engloba 

serviços que, pela sua complexidade e minúcia, tais como grandes inspeções e 

grandes reparos, resultam em períodos prolongados de permanência da aeronave ou 

equipamento fora de serviço. Do ponto de vista físico, são organizações militares 

especializadas em serviços de manutenção, oficinas contratadas ou fabricantes de 

equipamento que apoiam determinados tipos de sistemas, acessórios ou partes deles. 

As tarefas praticadas incluem, entre outras, exames aprofundados, grandes reparos, 

revisões gerais de itens e/ou aeronaves. 

A manutenção de 4º nível, ou nível Industrial, relaciona as ações de 

manutenção nas quais os recursos necessários ao seu cumprimento geralmente 

ultrapassam a capacidade existente na Força Aérea em função da análise do seu 

custo/benefício. Na grande maioria dos casos, é realizada pelo fabricante ou 

representante autorizado da aeronave ou componente, ou em instalações industriais 

especializadas. 

Em relação à composição das equipes de manutenção, a ICA 66-31 
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Parâmetros Básicos das Inspeções Programadas das Aeronaves da FAB, elaborada 

pela DIRMAB, normatiza as equipes de manutenção dos diversos modelos de 

aeronaves empregados pela Força Aérea. 

A seguir, no Quadro 9, verifica-se a composição das equipes de manutenção 

responsáveis pelas diversas inspeções programadas de célula da aeronave H-50 

(AS350) da FAB, muito similar à aeronave HA-1 do 1º BAvEx: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

QUADRO 9 – Parâmetros da realização das Inspeções Programadas da aeronave H-50 
Fonte: Brasil (2017a, p. 43) 

 

O Quadro 9 apresenta o tipo da manutenção, qual o seu nível e qual o seu 

intervalo de execução. Prevê a quantidade de homens-hora utilizada e de dias úteis 

necessários, bem como estipula a quantidade de especialistas para cada uma das 

manutenções.  

De acordo com o Quadro 9, as especialidades envolvidas na manutenção da 

aeronave H-50 da FAB são as seguintes: 

BEI – Básico em Elétrica e Instrumentos (realiza serviços no sistema elétrico, 

como geradores, baterias, etc e no sistema de instrumentação); 
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BEP – Básico em Estrutura e Pintura (realiza serviços como reparos estruturais, 

pintura da aeronave e ensaios não-destrutivos); 

BET – Básico em Eletrônica (realiza serviços nos sistemas eletrônicos, como 

rádio-navegação, rádio-comunicação etc); 

BEV – Básico em Equipamento de Voo (executa serviços nos equipamentos de 

voo, como capacetes e coletes, além de realizar o controle e a montagem dos kits de 

sobrevivência das aeronaves); e 

BMA – Básico em Manutenção de Aeronaves (realiza todos os serviços de 

mecânico de célula, hidráulica, componentes dinâmicos, motores etc). 

Nas frotas das aeronaves mais modernas adquiridas pela FAB, há uma 

interligação muito grande entre os sistemas elétricos e eletrônicos, de forma que as 

especialidades BEI e BET estão se unindo progressivamente, adotando a 

denominação de Aviônicos. 

 

3.12 A ESTRUTURA DE MANUTENÇÃO DE AERONAVES DA CHOPPER 
SOLUTION 

 

A Chopper Solution é uma empresa civil de manutenção aeronáutica, 

possuidora do Certificado de Organização de Manutenção (COM) Nr 1507-33/ANAC, 

com base de certificação no RBAC Nr 145. A empresa localiza-se na cidade de 

Eusébio-CE e está habilitada a realizar manutenções, manutenções preventivas e 

alterações em diversos modelos de aeronaves de asas rotativas (CHOPPER 

SOLUTION, 2018).  

Dentre os modelos nos quais a empresa executa procedimentos de 

manutenção, destaca-se a aeronave AS 350 B2, versão civil das aeronaves HB 350 

L1 e AS 550 A2, denominadas HA-1 no Exército Brasileiro, cuja composição da equipe 

de manutenção de 2º escalão é escopo deste trabalho. 

De acordo com o seu Manual da Organização de Manutenção (MOM), a 

estrutura de manutenção da empresa Chopper Solution está organizada conforme 

Organograma 4: 
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ORGANOGRAMA 4 – Posições de Responsabilidade no Processo de Manutenção 
Fonte: Chopper Solution (2016, p. C2-2) 
 

O Diretor Presidente da Chopper Solution e Gestor Responsável é o 

responsável maior pelas ações da empresa perante a ANAC; pela política de 

segurança operacional e seus objetivos estratégicos; e por assegurar que o pessoal 

da empresa cumpra os seus regulamentos (RBAC). 

O Gestor Responsável é um profissional que possui experiência aeronáutica, 

sendo a pessoa única e identificável que, na estrutura da organização de manutenção, 

tem o poder legal ou hierárquico de autorizar ou recusar quaisquer gastos 

relacionados à condução das operações pretendidas, em conformidade com os 

requisitos regulamentares de segurança operacional. 

O Diretor de Manutenção é o responsável por planejar e conduzir as ações 

específicas de manutenção. 

O Gerente de Manutenção e Responsável Técnico é o responsável técnico 

pelos serviços de manutenção executados pela empresa. É um profissional com 

registro no CREA que deve possuir curso de engenharia aeronáutica ou de 

manutenção de helicópteros, tendo experiência de pelo menos 4 (quatro) anos como 

gerente, inspetor, supervisor ou no exercício de atividades profissionais relacionadas 

à manutenção de produtos aeronáuticos. 

O Coordenador de Manutenção é o responsável por conduzir as operações de 

manutenção. É um profissional com nível médio completo, gerente ou mecânico de 

manutenção aeronáutica, detentor de um certificado de habilitação de escola 

reconhecida, em célula ou em grupo motopropulsor ou em aviônicos, com experiência 
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comprovada de mais de 2 (dois) anos na atividade de manutenção, designado pelo 

Gestor Responsável. Preferencialmente, deve possuir experiência em Controle 

Técnico de Manutenção (CTM) e/ou curso de documentação técnica aeronáutica. 

Os Inspetores são profissionais com nível médio completo, mecânicos de 

manutenção aeronáutica detentores de um certificado de habilitação de escola 

reconhecida, em célula ou em grupo motopropulsor ou em aviônicos, que tenham 

experiência comprovada de mais de 18 (dezoito) meses de prática na atividade de 

inspeção e que possuam carteira de mecânico de manutenção expedida pela ANAC 

dentro da validade. Além disso, devem ser proficientes na utilização dos 

equipamentos de inspeção e auxílios de inspeção visual apropriados para o artigo que 

está sendo inspecionado. São chefiados pelo Inspetor Chefe, designado pelo Gestor 

Responsável, que é um profissional com nível médio completo, mecânico de 

manutenção aeronáutica detentor de um certificado de habilitação, de escola 

reconhecida, em célula ou em grupo motopropulsor ou em aviônicos, com experiência 

comprovada de mais de 4 (quatro) anos de prática na atividade de inspeção e 

proficiente na utilização dos equipamentos de inspeção e auxílios de inspeção visual 

apropriados para o artigo que está sendo inspecionado. 

Os Mecânicos são profissionais com nível médio completo, mecânicos de 

manutenção aeronáutica detentores de um certificado de habilitação, de escola 

reconhecida, em célula ou em grupo motopropulsor ou em aviônicos. Devem ainda ter 

curso do produto aeronáutico manutenido pela empresa e ser possuidores de carteira 

de mecânico expedida pela ANAC dentro da validade. São chefiados pelo Mecânico 

Chefe que é um profissional com nível médio completo, mecânico de manutenção 

aeronáutica, detentor de um certificado de habilitação de escola reconhecida, em 

célula ou em grupo motopropulsor ou em aviônicos, com experiência comprovada de 

mais de 4 (quatro) anos na atividade de manutenção, designado pelo Gestor 

Responsável. 
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4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Este capítulo tem o propósito de expor e discutir os resultados obtidos a partir 

da revisão da literatura, do levantamento de dados do SISAvEx e da interpretação das 

respostas obtidas nas entrevistas e questionário. 

As informações aqui inseridas permitiram ao autor o embasamento das 

conclusões, apresentaram uma solução ao problema proposto e, por fim, permitiram 

sugerir pesquisas que não foram abarcadas neste estudo. 

Dos 45 (quarenta e cinco) questionários enviados, foram recebidas 41 

(quarenta e uma) respostas, sendo 7 (sete) gerentes, 12 (doze) inspetores de 

manutenção, 15 (quinze) mecânicos de aeronaves e 7 (sete) mecânicos de aviônicos. 

Apesar do número de respostas aparentemente pequeno, é possível inferir que o 

resultado tabulado não foi contaminado, uma vez que o questionário foi limitado para 

uma população reduzida. Dessa forma, destaca-se que a amostra, embora pequena, 

representou a totalidade da população considerada. 

Com a finalidade de complementar e aprofundar os dados levantados na 

revisão da literatura, no SISAvEx e no questionário, foram realizadas 5 (cinco) 

entrevistas com especialistas no assunto. 

 

4.1 A COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES DE MANUTENÇÃO – VARIÁVEL 
INDEPENDENTE (VI) 

 

A “composição das equipes de manutenção” é a VI deste trabalho. Na 

sequência, apresenta-se os resultados e discussões de suas dimensões e indicadores 

coletados com o auxílio dos instrumentos já mencionados. 

 

4.1.1 Dimensão Habilitações 
 

Baseado na revisão bibliográfica, nas entrevistas e no questionário, 

caracterizou-se a dimensão “habilitações” da VI em estudo, analisando o indicador 

“especializações do pessoal de manutenção”. 
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4.1.1.1 Especializações do pessoal de manutenção 

 

Na estrutura de manutenção de aeronaves da Aviação do Exército, são duas 

as especializações para os mecânicos de manutenção de interesse para o 2º escalão, 

o Mecânico de Aeronaves (MAE) e o Mecânico de Aviônicos (MVN), conforme o 

exposto nos itens 3.8.3 e 3.8.4, respectivamente, da revisão da literatura. Posterior à 

realização do Curso de Aperfeiçoamento de Sargentos (CAS), o mecânico de 

manutenção possuidor do Curso MAE ou MVN, pode realizar o Curso de Inspetor de 

Aeronaves/Manutenção (IAM), de acordo com o item 3.8.2 do capítulo anterior. 

A Força Aérea Francesa, de acordo com o item 3.9 do capítulo 3º, divide seus 

mecânicos de manutenção em quatro especialidades, das quais duas integram a 

equipe de manutenção de 2º escalão, o Mecânico de Aviônicos de Aeronaves (AVI) e 

o Mecânico de Célula e Motorização de Aeronaves (CMA). Posterior à realização de 

um desses cursos, o mecânico pode realizar o curso de inspetor de manutenção de 

aeronaves. 

Na Marinha do Brasil são adotadas quatro subespecialidades de mecânicos de 

manutenção aeronáutica, conforme item 3.10 da revisão da literatura. São elas: 

Subespecialidade de Aviônica (AV-VN), Subespecialidade de Estrutura e Metalurgia 

de Aviação (AV-SV), Subespecialidade de Hidráulica de Aviação (AV-HV) e 

Subespecialidade de Motores de Aviação (AV-MV). Cumpridos alguns requisitos, 

esses mecânicos podem desempenhar as funções de Inspetor de Controle da 

Qualidade e de Supervisor de Equipe de Manutenção. 

Para as manutenções preventivas de célula de interesse deste trabalho, 

observa-se no item 3.11 do capítulo anterior, que a Força Aérea Brasileira se utiliza 

de quatro especializações de manutenção: Básico em Elétrica e Instrumentos (BEI), 

Básico em Eletrônica (BET), Básico em Estrutura e Pintura (BEP) e Básico em 

Manutenção de Aeronaves (BMA). O mecânico possuidor de uma dessas 

especializações pode realizar o curso de inspetor de manutenção. 

A empresa Chopper Solution, cuja estrutura de manutenção foi apresentada no 

item 3.12 do capítulo 3º, por ser uma organização civil de manutenção de aeronaves, 

divide seus especialistas de manutenção segundo o RBAC Nr 65 – Licenças, 

Habilitações e Regras Gerais para Despachante Operacional de Voo e Mecânico de 

Manutenção Aeronáutica, que foi apresentado no item 3.6.1.4 da revisão da literatura. 
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Dessa forma, a empresa possui Mecânicos de Célula (CEL), Mecânicos de Grupo 

Motopropulsor (GMP) e Mecânicos de Aviônicos (AVI). Além das especializações já 

mencionadas, a empresa também possui inspetores de manutenção. 

Do exposto, constata-se que todas as estruturas de manutenção analisadas 

possuem o inspetor de manutenção.  

Na sequência, com o intuito de facilitar essa visualização, verifica-se no Quadro 

10 a quantidade e as especializações dos mecânicos de cada organização, que são 

de interesse para o 2º escalão de manutenção da aeronave HA-1, bem como a 

correspondência entre as especializações da AvEx e as das demais organizações: 

 

 
Exército 

Brasileiro 

Força 
Aérea 

Francesa 

Marinha do 
Brasil 

Força 
Aérea 

Brasileira 

Empresa 
Civil de 

Manutenção 

Quantidade de 

Especializações dos 

Mecânicos 

2 2 4 4 3 

Tipos de 

Especializações dos 

Mecânicos 

MAE 

MVN 

CMA 

AVI 

AV-VN 

AV-SV 

AV-HV 

AV-MV 

BEI 

BET 

BEP 

BMA 

CEL 

GMP 

AVI 

Correspondência 

entre as 

especializações da 

AvEx com as das 

demais organizações 

MAE CMA 
AV-HV 

AV-MV 
BMA 

CEL 

GMP 

MVN AVI AV-VN 
BEI 

BET 
AVI 

QUADRO 10 – Especializações dos mecânicos de manutenção de aviação 
 Fonte: O autor 

 

A subespecialidade de Estrutura e Metalurgia de Aviação (AV-SV), responsável 

pela realização de serviços em materiais compostos e trabalhos de pintura e seus 

correlatos, não possui similaridade com nenhuma especialização da AvEx. 

Entretanto, cabe ressaltar que o Batalhão de Manutenção e Suprimento de 

Aviação do Exército possui oficinas de pintura e de materiais compostos, apoiando o 

2º escalão de manutenção das Unidades Aéreas sempre que necessário, mediante 

abertura de Ordem de Serviço específica para o serviço que deverá ser realizado. 

Da mesma forma, a especialização de mecânico Básico em Estrutura e Pintura 

(BEP), não possui correspondência com as especializações de manutenção da AvEx. 
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O especialista BEP é o responsável, conforme consta no item 3.11 da revisão da 

literatura, pelos reparos estruturais, pintura da aeronave e ensaios não destrutivos.  

Todavia, em entrevista com o Cap Fernandes, da FAB, Chefe da Manutenção 

do H-50 do Grupo de Logística de Natal, ele informou que não conta com nenhum 

especialista BEP na Manutenção. Quando há a necessidade da realização de um 

serviço na estrutura ou de pintura da aeronave, o especialista BEP é solicitado, 

executando o trabalho por demanda.  

Com a reestruturação da FAB no ano de 2017, o especialista BEP deixou de 

pertencer à Manutenção, passando a integrar o Setor de Apoio. Como ambas seções 

pertencem ao Grupo de Logística, a requisição deste tipo de serviço é facilitada, 

ocorrendo sempre que necessário. 

Ainda com relação às especializações do pessoal de manutenção, a pergunta 

2 (dois) do questionário verificou o nível de concordância dos especialistas de 

manutenção da AvEx com a seguinte afirmação: “As especializações de manutenção 

(IAM, MAE e MVN) são suficientes para compor a equipe de manutenção de 2º 

escalão da aeronave HA-1, não sendo necessária a criação de novas 

especializações.” As respostas obtidas foram coletadas e tabuladas, e com a intenção 

de facilitar a interpretação dos resultados, os dados colhidos serão apresentados a 

seguir, na forma de gráfico: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 1 – Respostas à afirmação 2 (dois) do questionário 
Fonte: O autor 
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A alta frequência de respostas favoráveis ao levantamento realizado, como 

exposto no Gráfico 1 (um), com um indicativo de 79% (setenta e nove por cento) de 

concordância com a afirmação 2 (dois) apresentada, juntamente com a análise 

descrita nesse item, permite concluir parcialmente que as especializações de 

manutenção adotadas atualmente pela AvEx são suficientes para compor a equipe de 

manutenção de 2º escalão da aeronave HA-1. 

 

4.1.2 Dimensão Horas de trabalho 

 

A partir dos dados coletados na revisão da literatura, no SISAvEx e no 

questionário, foi caracterizada a dimensão “horas de trabalho” da VI, por meio da 

análise do indicador “homens-hora (Hxh) gastos em cada tipo de manutenção, por 

especialização”. 

 

4.1.2.1 Homens-hora (Hxh) gastos em cada tipo de manutenção, por especialização 

 

A fim de se determinar a quantidade de Hxh gastos em cada tipo de 

manutenção de 2º escalão, contabilizando os Hxh empregados em cada cartão de 

trabalho, por especialização, foi adotado, como experimento para esta pesquisa, o 

seguinte procedimento: 

1ª Fase: Levantamento das manutenções orgânicas preventivas de célula e das 

manutenções orgânicas preventivas de motor cumpridas rotineiramente pela equipe 

de manutenção de 2º escalão da aeronave HA-1. Pela análise dos manuais de 

manutenção, MSM e EMM, e das NARMAvEx, realizada nos itens 3.4.2, 3.5.2 e 

3.7.2.1, respectivamente, da revisão da literatura, bem como da verificação dos dados 

do SisManut, determinou-se que as manutenções preventivas de célula seriam as de 

150 FH ou 12 M, 150 FH e 12 M, enquanto que as manutenções preventivas de motor 

seriam as de 100 FH, 150 FH, 200 FH e 300 FH ou 12 M. 

2ª Fase: Verificação da aplicabilidade dos cartões de trabalho para a frota de 

aeronaves da Aviação do Exército. Essa verificação se faz necessária uma vez que 

alguns cartões de trabalho são aplicáveis apenas a alguns opcionais e/ou 

componentes que, ou não são utilizados nas aeronaves da AvEx ou sofreram 
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modificação, não cabendo mais o procedimento de manutenção previsto no cartão de 

trabalho, tornando-o não aplicável à frota. Tal verificação foi realizada confrontando-

se os cartões de trabalho dos manuais de manutenção com os cartões de trabalho do 

SisManut. 

3ª Fase: Definição dos especialistas de manutenção responsáveis pela 

execução dos cartões de trabalho. De acordo com o procedimento de manutenção 

descrito na tarefa a ser realizada, determinou-se se o mecânico responsável pela 

execução do serviço possuía a especialização MAE ou MVN. 

4ª Fase: Levantamento, por intermédio do SisManut, da quantidade de homens 

(H) empregados no cumprimento de cada cartão de trabalho que integram as 

manutenções de célula e de motor. Foram coletados, de forma aleatória, 5 (cinco) 

vezes em que cada cartão de trabalho foi cumprido pela equipe de manutenção de 2º 

escalão, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2018. 

5ª Fase: Levantamento, por intermédio do SisManut, da quantidade de horas 

(h) utilizadas para o cumprimento de cada cartão de trabalho que integra as 

manutenções de célula e de motor. Foram coletados, de forma aleatória, 5 (cinco) 

vezes em que cada cartão de trabalho foi cumprido pela equipe de manutenção de 2º 

escalão, no período compreendido entre os anos de 2016 e 2018. 

6ª Fase: Cálculo da quantidade de homens-hora (Hxh) utilizada no 

cumprimento do cartão de trabalho. Multiplicando-se a quantidade de homens (H) que 

executaram o cartão de trabalho pela quantidade de horas (h) que utilizada em sua 

execução, obteve-se a quantidade de Hxh utilizada no cartão. 

7ª Fase: Cálculo da quantidade média de Hxh gastos no cumprimento de cada 

cartão. A partir do cálculo da quantidade de Hxh utilizados no cumprimento do cartão 

de trabalho, em 5 (cinco) oportunidades distintas, calculou-se a quantidade média de 

Hxh necessária ao cumprimento do cartão. No arredondamento da quantidade média 

de Hxh foram utilizadas duas casas decimais após a vírgula, realizando o 

arredondamento, se necessário, para o valor superior de 0,50 (zero vírgula cinquenta) 

e seus múltiplos. Por exemplo: para um valor médio de Hxh igual a 0,44 (zero vírgula 

quarenta e quatro), o valor arrendado utilizado foi de 0,50 (zero vírgula cinquenta), e 

assim sucessivamente. 

8ª Fase: Cálculo da quantidade média de Hxh gastos no cumprimento da 

manutenção preventiva. A partir da soma das médias de Hxh gastos na execução de 

cada cartão de trabalho que compõe a manutenção como um todo, calculou-se a 
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quantidade média de Hxh necessária ao cumprimento da manutenção. 

Durante a definição da amostra de dados do SisManut, da qual seriam 

extraídas as informações de interesse para este trabalho, foram encontradas algumas 

dificuldades que serão apresentadas a seguir. 

A primeira dificuldade encontrada foi em relação ao preenchimento, na Ordem 

de Serviço, dos campos Nº H (número de homens) e Nº h (número de horas) utilizados 

na execução dos cartões de trabalho, conforme ilustra-se na Figura 8: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

FIGURA 8 – Número de homens e de horas na Ordem de Serviço 
Fonte: SisManut, Acesso em: 11 Ago. 18 

 

Conforme apresentado no item 3.7.6 da revisão da literatura, não há 

documentação (norma ou instrução) que regule, padronize ou oriente como deve ser 

realizado o preenchimento dos campos supramencionados. Durante os cursos MAE, 

MVN e IAM realizados no CIAvEx, são ministradas instruções da utilização do 

SisManut, sem, no entanto, delimitar os pontos de início e término da contagem de 

Hxh. 
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Por exemplo, o cômputo de Hxh inicia-se com a separação e preparação do 

material necessário (manuais, ferramental e suprimento) para a execução do serviço, 

ou inicia-se, apenas, com a execução do procedimento de manutenção de fato? Da 

mesma forma, a contagem de Hxh se encerra com o término do procedimento de 

manutenção, ou além deste, ou seja, após o lançamento do serviço ter sido realizado 

no SisManut, bem como os ferramentais e manuais terem sido devolvidos? 

Destaca-se o preenchimento desses dois campos em detrimento aos demais. 

Primeiramente, pela relevância para este trabalho dos dados ali inseridos e, como já 

exemplificado anteriormente, pelo subjetivismo das informações nele lançadas, uma 

vez que não há uma padronização para tanto. Nos campos data da execução do 

serviço, TSN de execução do serviço, TSN atual, TSN de início da inspeção, data de 

início da inspeção, TSN de encerramento da inspeção e data de encerramento da 

Ordem de Serviço/ 1º Voo com Potência, não cabe interpretação de como o dado deve 

ser lançado. 

Em razão dessa dificuldade encontrada e com o objetivo de verificar qual a 

melhor amostra para realizar a coleta de dados no SisManut, foram realizadas duas 

perguntas aos especialistas de manutenção. 

A questão 3 (três) verificou o nível de concordância dos respondentes em 

relação à seguinte afirmação: “Existe uma padronização, âmbito Aviação do Exército 

(1º BAvEx, 3º BAvEx e CIAvEx), de como deve ser realizado o preenchimento dos 

homens x hora gastos na execução dos cartões de trabalho das manutenções de 2º 

escalão, de maneira que é possível calcular um valor médio geral, fidedigno, da 

quantidade de homens x hora necessários para a execução de cada cartão de 

trabalho.” As respostas coletadas estão sintetizadas no Gráfico 2 (dois): 
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GRÁFICO 2 – Respostas à afirmação 3 (três) do questionário 
Fonte: O autor 

 

Analisando-se o Gráfico 2 (dois), constata-se que, para 51% (cinquenta e um 

por cento) dos especialistas respondentes do questionário, existe uma padronização, 

âmbito Aviação do Exército, de como deve ser realizado o preenchimento dos Hxh 

utilizados no cumprimento dos cartões de trabalho. Da percentagem restante, 22% 

(vinte e dois por cento) não possui opinião formada sobre a assertiva, enquanto 27% 

(vinte e sete por cento) acreditam que não há uma padronização do preenchimento 

de Hxh utilizados no cartão de trabalho entre o 1º BAvEx, o 3º BAvEx e o CIAvEx, 

Unidades que realizam a manutenção de 2º escalão da aeronave HA-1. 

A questão 4 (quatro) verificou o nível de concordância dos especialistas de 

manutenção em relação à afirmação: “Existe uma padronização, âmbito OMAvEx (1º 

BAvEx, 3º BAvEx ou CIAvEx), de como deve ser realizado o preenchimento dos 

homens x hora gastos na execução dos cartões de trabalho das manutenções de 2º 

escalão, de maneira que é possível calcular um valor médio, fidedigno, específico para 

cada uma das OMAvEx, da quantidade de homens x hora necessários para a 

execução de cada cartão de trabalho.” O Gráfico 3 (três) ilustra as respostas dadas: 
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GRÁFICO 3 – Respostas à afirmação 4 (quatro) do questionário 
Fonte: O autor 

 

Avaliando o Gráfico 3 (três), verifica-se que, para 57% (cinquenta e sete por 

cento) da amostra, existe uma padronização, dentro da mesma Unidade, de como 

deve ser realizado o preenchimento dos Hxh utilizados no cumprimento dos cartões 

de trabalho. Para 19% (dezenove por cento) da amostra, não existe padronização nem 

mesmo para a Unidade, enquanto que 24% (vinte e quatro por cento) não possui 

opinião formada com relação à afirmação. 

Relacionando-se as respostas obtidas nas questões 3 (três) e 4 (quatro), 

concluiu-se por utilizar como amostra de dados as tarefas cumpridas pelo 2º escalão 

de manutenção do 1º BAvEx. Uma vez que não há padronização dos dados inseridos 

nos campos Nº H e Nº h, como já mencionado anteriormente, a decisão de se utilizar 

os procedimentos executados em uma mesma Unidade foi balizada pela opinião dos 

especialistas de manutenção da AvEx. 

Dessa forma, a coleta da quantidade de mecânicos e da quantidade de horas 

utilizadas no cumprimento dos cartões de trabalho, prevista, respectivamente, na 4ª e 

5ª Fases do procedimento aqui descrito, foi realizada nas OS pertencentes às 

aeronaves de numerais EB 1021, EB 1023, EB 1028, EB 1034 e EB 1035, e nos 

motores de Serial Number (SN) 9285, 9307, 9331, 9283 e 9278. 

Outra dificuldade encontrada durante a coleta de dados no SisManut foi a falta 

de um campo específico para o lançamento da quantidade de Hxh utilizados pelo 
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inspetor de manutenção durante a execução de seu serviço.  

A questão 5 (cinco) verificou o nível de concordância dos especialistas de 

manutenção em relação à afirmação: “A falta de um campo específico para o IAM 

preencher quantas horas gastou para executar o seu serviço (verificação e aprovação 

do procedimento realizado e preenchimento da Ordem de Serviço) dificulta o 

levantamento de um dado médio de planejamento da quantidade de horas de IAM 

necessária à execução de cada tipo de inspeção de manutenção.” O Gráfico 4 (quatro) 

resume as respostas dadas: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GRÁFICO 4 – Respostas à afirmação 5 (cinco) do questionário 
 Fonte: O autor 

 

Para 71% (setenta e um por cento) dos especialistas que responderam ao 

questionário, conforme representado no Gráfico 4 (quatro), a falta de um campo 

específico para o IAM lançar quantas horas gastou para verificar e aprovar o serviço 

do mecânico, bem como preencher a OS no sistema, dificulta o levantamento de um 

dado médio de planejamento da quantidade de horas de serviço de inspetoria 

necessário à execução de cada procedimento de manutenção orgânica preventiva.  

A alta percentagem de especialistas de manutenção que concordam com a 

assertiva da questão 5 (cinco), indica um possível ponto de melhoria a ser 

implementado no Sistema de Manutenção de Aeronaves (SisManut). A inserção 

desse campo possibilitaria que o mesmo levantamento, ora realizado para os 

especialistas MAE e MVN, fosse realizado para os IAM. Com a obtenção de um dado 

médio da quantidade de Hxh de IAM utilizados em cada uma das manutenções 

preventivas de célula e das manutenções preventivas de motor, seria possível 
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estabelecer a quantidade mínima de inspetores necessários, frente à quantidade de 

manutenções preventivas executadas. 

Estabelecidos o procedimento a ser adotado e a amostra a ser utilizada, 

passou-se à coleta de dados. 

O Apêndice G – Manutenções Orgânicas Preventivas de Célula apresenta, para 

cada uma das manutenções de interesse desse trabalho, os seguintes itens: 

- o capítulo ATA 100 a que pertence o cartão de trabalho; 

- o número do cartão de trabalho e uma descrição sumária do serviço a ser 

realizado; 

- o número da Ordem de Serviço na qual o cartão de trabalho foi cumprido; 

- a quantidade de mecânicos empregados no cumprimento do cartão, segundo 

o lançamento da OS; 

- a especialidade dos mecânicos que o realizaram, segundo o procedimento 

descrito no cartão; 

- a quantidade de horas utilizadas no seu cumprimento, segundo o lançamento 

da OS; 

- a quantidade de Hxh utilizados no cumprimento do cartão, conforme o cálculo 

realizado;  

- a quantidade média de Hxh utilizados no cumprimento do cartão, conforme o 

cálculo realizado; 

- a quantidade média arredondada de Hxh utilizada no cumprimento do cartão, 

conforme o cálculo realizado; 

- a quantidade média de Hxh utilizada para o cumprimento da manutenção, 

conforme o cálculo realizado; e 

- a quantidade de mecânicos necessários para o cumprimento da manutenção, 

conforme o critério estabelecido. 

O Quadro 11 apresenta a quantidade de homens-hora por especialização e a 

quantidade de homens-hora total utilizadas no cumprimento das manutenções 

preventivas de célula: 

Manutenção Preventiva de Célula Hxh MAE Hxh MVN Hxh Total 

150 FH ou 12 M 4,50 0,00 4,50 

150 FH 10,00 0,50 10,50 

12 M 6,50 0,00 6,50 

QUADRO 11 – Hxh nas manutenções preventivas de célula 
Fonte: O autor 
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O Apêndice H – Manutenções Orgânicas Preventivas de Motor lista, para as 

manutenções analisadas neste estudo, os seguintes itens: 

- o capítulo ATA 100 a que pertence o cartão de trabalho; 

- o número do cartão de trabalho e uma descrição sumária do serviço a ser 

realizado; 

- o número da Ordem de Serviço na qual o cartão de trabalho foi cumprido; 

- a quantidade de mecânicos empregados no cumprimento do cartão, segundo 

o lançamento da OS; 

- a especialidade dos mecânicos que o realizaram, segundo o procedimento 

descrito no cartão; 

- a quantidade de horas utilizadas no seu cumprimento, segundo o lançamento 

da OS; 

- a quantidade de Hxh utilizada no cumprimento do cartão, conforme o cálculo 

realizado;  

- a quantidade média de Hxh utilizada no cumprimento do cartão, conforme o 

cálculo realizado; 

- a quantidade média arredondada de Hxh utilizada no cumprimento do cartão, 

conforme o cálculo realizado; 

- a quantidade média de Hxh utilizada para o cumprimento da manutenção, 

conforme o cálculo realizado; e 

- a quantidade de mecânicos necessária para o cumprimento da manutenção, 

conforme o critério estabelecido. 

No Quadro 12 está apresentada a relação da quantidade de homens-hora por 

especialização e a quantidade de homens-hora total utilizadas no cumprimento das 

manutenções preventivas de motor: 

 

Manutenção Preventiva de Motor Hxh MAE Hxh MVN Hxh Total 

100 FH 1,50 0,00 1,50 

150 FH 5,00 0,50 5,00 

200 FH 5,00 0,00 5,00 

300 FH ou 12 M 3,00 0,50 3,50 

QUADRO 12 – Hxh nas manutenções preventivas de motor 
Fonte: O autor 
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Em relação à coleta de dados realizada nos cartões de trabalho das 

manutenções preventivas de motor, cabe ressaltar que dos 55 (cinquenta e cinco) 

cartões analisados, 10 (dez) foram cumpridos pelo Batalhão de Manutenção e 

Suprimento de Aviação do Exército. Tal fato se deve à grande rotatividade dos 

motores da aeronave HA-1, que em média, são trocados entre as aeronaves a cada 

dois anos. 

Os dados apresentados nos Quadros 11 e 12 respondem à questão de estudo 

formulada no capítulo 1º deste trabalho: “Qual o gasto de homem-hora (Hxh) 

necessário para o cumprimento de cada tipo de manutenção orgânica preventiva?”. 

O levantamento da quantidade de Hxh, por especialização, necessários ao 

cumprimento das manutenções orgânicas preventivas de célula e das manutenções 

orgânicas preventivas de motor, será um dos parâmetros utilizados na composição 

das equipes de trabalho. A partir dele, depreende-se quais as especialidades de 

mecânicos são empregadas na execução da manutenção, quantas horas, em média, 

são utilizadas e qual o número mínimo de mecânicos que devem compor a equipe. 

 

4.1.3 Dimensões Organização e Base Doutrinária 

 

Tendo como base a revisão bibliográfica, as entrevistas e o questionário, estão 

caracterizadas as dimensões “organização” e “base doutrinária” da VI, analisou-se os 

indicadores “equipe de manutenção” e “doutrina de manutenção baseada na 

documentação vigente e na experiência da Aviação do Exército e de outros órgãos de 

manutenção”. Essa análise foi realizada simultaneamente devido à relação de 

dependência existente entre as dimensões e os indicadores. 

 

4.1.3.1 Equipe de Manutenção e Doutrina de Manutenção baseada na documentação 

vigente e na experiência da Aviação do Exército e de outros órgãos de 

manutenção 

 

Conforme verificado no item 3.7.2 do capítulo terceiro, na estrutura de 

manutenção de aeronaves do Exército Brasileiro, as NARMAvEx definem a categoria, 

o escalão, o nível, o tipo, o executante e o responsável pelos procedimentos de 
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manutenção. A INAvEx Nr 3.005 estabelece como meta uma disponibilidade de 70% 

(setenta por cento) das aeronaves da AvEx. A INAvEx Nr 3.009 aponta, para fins de 

cálculo do Custo Direto de Manutenção, que o efetivo diretamente envolvido na 

manutenção trabalha 6 (seis) horas por dia durante 20 (vinte) dias no mês, entre outras 

indicações que são listadas no referido item. Todavia, não há publicação que regule a 

composição da equipe de manutenção. 

Assim, a composição das equipes de trabalho é realizada de maneira empírica, 

baseando-se na experiência do gerente e dos inspetores de manutenção, bem como 

na premissa básica de que nenhum componente ou aeronave que tenha passado por 

um procedimento de manutenção, retorne ao serviço sem que seu estado tenha sido 

verificado e aprovado por um inspetor responsável. 

Em entrevista com o 1º Ten Rubens, Comandante do Pelotão de Manutenção 

da Companhia de Manutenção e Suprimento do 1º BAvEx, ele informou que, de 

maneira geral, para as manutenções orgânicas preventivas de célula e as 

manutenções orgânicas preventivas de motor, a equipe apresenta constituição fixa, 

possuindo a seguinte composição: 1 (um) inspetor de manutenção, 2 (dois) mecânicos 

de aeronaves (MAE) e 1 (um) mecânico de aviônicos (MVN). 

Na Força Aérea Francesa, segundo entrevista realizada com o Cap Tironi, 

Gerente de Manutenção de Aeronaves da Base Aérea 107 – Villacoublay, não há 

norma específica que regule a composição das equipes de manutenção de 2º escalão, 

sendo elas definidas pela expertise dos chefes de oficina e inspetores. Informou 

também que a composição das equipes de manutenção é flexível, mas que, 

geralmente, possui esta composição: 1 (um) inspetor CMA ou 1 (um) inspetor AVI, 2 

(dois) a 6 (seis) mecânicos CMA (conforme a tarefa a ser realizada) e 1 (um) a 2 (dois) 

mecânicos AVI. 

Conforme relatado pelo Capitão-Tenente Thiago de Barros, da Marinha do 

Brasil, não existe norma que relacione a composição da equipe de manutenção com 

o procedimento de manutenção que será executado.  

No entanto, as normas da MB apresentadas no item 3.10 da revisão da 

literatura especificam as funções que obrigatoriamente devem existir durante a 

execução de qualquer procedimento de manutenção, o que acaba garantindo uma 

composição mínima de equipe de trabalho. 

Ainda com relação à composição das equipes, o Capitão-Tenente Thiago de 

Barros afirmou que são definidas de acordo com a necessidade do serviço a ser 
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executado, baseando-se na expertise do pessoal de manutenção e na complexidade 

do trabalho realizado. Para inspeções programadas que envolvam todas as 

subespecialidades, a equipe básica de trabalho possui a seguinte composição:  

- 01 (um) Supervisor de Equipe de Manutenção (AV-MV, AV-SV/AV-HV ou AV-

VN); 

- 03 (três) Inspetores do Controle da Qualidade (sendo um AV-MV, um AV-

SV/AV-HV e um AV-VN); e 

- 03 (três) Executores dos Serviços de Manutenção (sendo um AV-MV, um AV-

SV/AV-HV e um AV-VN). 

Para a realização de serviços de menor complexidade, como uma pane em um 

instrumento da aeronave, a equipe mínima necessária seria: 

- 01 (um) Supervisor de Equipe de Manutenção (AV-MV, AV-SV/AV-HV ou AV-

VN); 

- 01 (um) Inspetor do Controle da Qualidade (AV-VN); e 

- 01 (um) Executor dos Serviços de Manutenção (AV-VN). 

A Força Aérea Brasileira, como se verifica no item 3.11 da revisão da literatura, 

utiliza-se de norma específica, a ICA 66-31 Parâmetros Básicos das Inspeções 

Programadas das Aeronaves da FAB, para regular a composição das diversas 

equipes de manutenção de 2º escalão, aptas a realizar as manutenções preventivas 

de célula da aeronave H-50.  

Verifica-se, no entanto, que a ICA 66-31 encontra-se defasada em relação ao 

atual Programa de Manutenção (MSM) da aeronave H-50 (o intervalo entre as 

manutenções horárias, por exemplo, passou de cem para cento e cinquenta horas de 

voo), conforme relata o Cap Fernandes, da FAB, em sua entrevista, na qual afirma 

ainda que a norma se encontra em processo de atualização. 

Além disso, a ICA 66-31 não prevê a quantidade de inspetores, nem quais suas 

especializações que devem integrar as diversas equipes responsáveis pelas 

manutenções preventivas de célula, nem contempla a composição das equipes 

responsáveis pelas manutenções preventivas de motor. 

Conforme entrevista com o Gen Pádua, Diretor de Manutenção da Chopper 

Solution, a empresa não utiliza equipes de manutenção com constituição fixa, nem 

qualitativamente, nem quantitativamente. O Coordenador de Manutenção é o 

responsável pela escalação dos inspetores e mecânicos que constituirão a equipe de 

trabalho, frente às necessidades requeridas pelos serviços que serão executados. 
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Ainda segundo o entrevistado, a flexibilidade é o trunfo para gerenciar pequenas 

equipes de manutenção com um nível alto de eficácia. 

O Quadro 13 resume se o órgão de manutenção possui normatização quanto 

à composição das equipes de manutenção, qual o processo normalmente utilizado 

para a definição das mesmas e algumas de suas características. 

 

NORMATIZAÇÃO E PROCESSO 

DE COMPOSIÇÃO DAS EQUIPES 

DE MANUTENÇÃO 

CARACTERÍSTICAS DA EQUIPE DE 

MANUTENÇÃO 

Exército 

Brasileiro 

Não possui normatização específica. 

O processo utilizado é empírico 

sendo baseado na experiência dos 

gerentes e inspetores de 

manutenção. 

Adota uma única composição de equipe de 

manutenção para cumprir as diversas 

manutenções preventivas de célula e as 

diversas manutenções preventivas de 

motor. 

Força Aérea 

Francesa 

Não possui normatização específica. 

O processo utilizado é empírico 

levando-se em consideração a 

expertise dos chefes de oficina e dos 

inspetores de manutenção. 

Possui equipes de manutenção flexíveis, 

de acordo com a tarefa que será realizada. 

Marinha do 

Brasil 

Possui normatização que define as 

funções que devem existir em uma 

equipe de manutenção, o que acaba 

definindo a composição mínima de 

uma equipe de trabalho.  

Possui equipes de manutenção flexíveis, 

de acordo com a tarefa que será realizada.  

Força Aérea 

Brasileira 

Possui normatização, mas apenas 

para as manutenções preventivas de 

célula. O processo utilizado é 

baseado na quantidade média de 

Hxh necessários para o 

cumprimento de cada cartão de 

trabalho. 

Possui diversas composições de equipe de 

manutenção para o cumprimento das 

diversas manutenções preventivas de 

célula. Não possui composição de equipe 

de manutenção definida para o 

cumprimento das diversas manutenções 

preventivas de motor. 

Empresa 

Civil de 

Manutenção 

Não possui normatização. O 

processo utilizado é empírico 

levando-se em consideração a 

experiência do Coordenador de 

Manutenção. 

Possui equipes de manutenção flexíveis, 

de acordo com a tarefa que será realizada. 

QUADRO 13 – Características da equipe de manutenção 
Fonte: O autor 
 

Para verificar a opinião dos especialistas de manutenção da AvEx em relação 
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à existência de várias composições de equipe de manutenção ou de apenas uma 

única composição, foram realizadas duas assertivas. 

A questão 6 (seis) do questionário verificou o nível de concordância dos 

especialistas com a seguinte assertiva: “Referente à composição das equipes de 

trabalho, têm maior eficiência várias composições de equipe de manutenção de 2º 

escalão, adaptadas a cada tipo de manutenção preventiva de célula e de manutenção 

preventiva de motor. Por exemplo: para a manutenção de 150 FH de célula – equipe 

composta por 1 (um) IAM, 2 (dois) MAE e 1 (um) MVN; para a manutenção de 12 M 

de célula – equipe composta por 1 (um) IAM, 3 (três) MAE e 1 (um) MVN; etc.” As 

respostas foram coletadas e o resultado obtido encontra-se ilustrado no Gráfico 5 

(cinco): 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 5 – Respostas à afirmação 6 (seis) do questionário 
Fonte: O autor 
 

O Gráfico 5 (cinco) indica que 79% (setenta e nove por cento) dos especialistas 

de manutenção acreditam ser mais eficiente a existência de diversas composições de 

equipes de manutenção, adaptadas para cada tipo de manutenção preventiva. 

A questão 7 (sete) do questionário verificou o nível de concordância dos 

especialistas com a seguinte afirmação: “Referente à composição das equipes de 

trabalho, tem maior eficiência uma composição única de equipe de manutenção de 2º 

escalão, apta a cumprir todas as manutenções preventivas de célula e as 

manutenções preventivas de motor. Por exemplo: para todas as manutenções 

preventivas – equipe composta por 1 (um) IAM, 2 (dois) MAE e 2 (dois) MVN.” O 

Gráfico 6 (seis) apresenta as respostas obtidas: 
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GRÁFICO 6 – Respostas à afirmação 7 (sete) do questionário 
Fonte: O autor 
 

Conforme indicado no Gráfico 6 (seis), 66% (sessenta e seis por cento) dos 

respondentes creem ser mais eficiente a existência de uma única composição de 

equipe de manutenção. 

Dessa forma, conclui-se parcialmente que, quanto à composição das equipes 

de manutenção de 2º escalão, face aos procedimentos adotados pela Força Aérea 

Francesa, a Marinha do Brasil, a Força Aérea Brasileira, e a empresa Chopper 

Solution, corroborados, ainda, com o alto percentual de concordância dos 

especialistas da AvEx com relação à assertiva da questão 6 (seis), esta deve ser 

flexível, adaptada a cada procedimento de manutenção. Ou seja, para cada uma das 

manutenções analisadas, deve ser verificada qual a composição mínima da equipe de 

manutenção apta à realização do serviço. 

Com relação às verificações realizadas pelos inspetores de manutenção, foram 

realizadas duas assertivas para a amostra. 

A questão 8 (oito) verificou o nível de concordância do pessoal de manutenção 

com a seguinte afirmativa: “Independentemente de sua especialização anterior (MAE 

ou MVN), o IAM pode verificar e aprovar tanto os serviços realizados pelo mecânico 

de aeronaves (MAE), quanto os serviços realizados pelo mecânico de aviônicos 

(MVN).” As respostas obtidas compõem o Gráfico 7 (sete): 
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GRÁFICO 7 – Respostas à afirmação 8 (oito) do questionário 
Fonte: O autor 
 

Para 34% (trinta e quatro por cento) dos especialistas, conforme indicado no 

Gráfico 7 (sete), o inspetor de manutenção pode verificar e aprovar, 

independentemente de sua especialização inicial, os serviços realizados pelos 

mecânicos MAE e pelos mecânicos MVN. 

A questão 9 (nove), por sua vez, verificou o nível de concordância dos 

especialistas de manutenção com relação à seguinte assertiva: “O IAM deve verificar 

e aprovar, apenas, os serviços sobre os quais possuir experiência prática em sua 

execução. O IAM oriundo da especialização MAE, verifica e aprova os serviços 

realizados pelos MAE. O IAM oriundo da especialização MVN, verifica e aprova os 

serviços realizados pelos MVN.” O Gráfico 8 (oito) traduz as respostas obtidas: 
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GRÁFICO 8 – Respostas à afirmação 9 (nove) do questionário 
Fonte: O autor 
 

Da análise do Gráfico 8 (oito), constata-se que 93% (noventa e três por cento) 

dos respondentes concordam com a assertiva de que o inspetor de manutenção deve 

verificar e aprovar apenas os serviços nos quais possua experiência prática em sua 

execução.  

Do exposto conclui-se parcialmente que o inspetor de manutenção deve 

verificar, apenas, os serviços sobre os quais possui experiência prática em sua 

execução. Devido à pouca literatura existente pertinente ao assunto, uma vez que 

dentre as publicações analisadas apenas a Ordem Interna 04-01K, do Esquadrão HU-

1 da Marinha do Brasil, é suficientemente clara quanto à delimitação do trabalho do 

inspetor baseada em sua subespecialidade, tal conclusão foi norteada, também, pela 

opinião favorável de 93% (noventa e três por cento) dos especialistas da amostra.  

Apesar da alta percentagem de concordância, ressalta-se que este ponto, 

especificamente, necessita de uma melhor análise, que não será realizada nesse 

trabalho devido à premissa de tempo, uma vez que poderá impactar no encerramento 

dos procedimentos de manutenção, devido à possível falta de inspetor de manutenção 

com a formação específica. 

Uma das consequências dessa conclusão reflete diretamente na composição 

da equipe de manutenção, visto que caso um procedimento de manutenção possua 

cartões de trabalho cumpridos por especialistas MAE e outros cartões cumpridos por 

especialistas MVN, obrigatoriamente a equipe necessitará de dois inspetores, sendo 

um de cada especialização. 
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Para verificar a opinião dos gerentes, inspetores e mecânicos de manutenção 

com relação à existência de normatização das equipes de manutenção e seus 

possíveis efeitos no planejamento da execução das manutenções preventivas e na 

segurança de voo, foram realizadas três assertivas. 

A questão 10 (dez) verificou o nível de concordância dos especialistas com a 

seguinte afirmação: “No âmbito da Aviação do Exército, não há norma/instrução 

(NARMAvEx/INAvEx) que regule a composição mínima da equipe de manutenção de 

2º escalão da aeronave HA-1.” As repostas obtidas foram coletadas e tabuladas, 

sendo representadas no Gráfico 9 (nove): 

 

 

GRÁFICO 9 – Respostas à afirmação 10 (dez) do questionário 
Fonte: O autor 

 

Pela análise do Gráfico 9 (nove), verifica-se que 69% (sessenta e nove por 

cento) dos especialistas concordam com a afirmação de que não há norma ou 

instrução que regule a composição das equipes de manutenção de 2º escalão da 

aeronave HA-1. Os 29% (vinte e nove por cento) que não possuem opinião formada 

com relação à assertiva justificaram seu posicionamento alegando desconhecer a 

existência de uma norma sem, no entanto, ter certeza dessa suspeita, ou não ter 

conhecimento sobre o assunto. Os 2% (dois por cento) restantes, que corresponde à 

resposta de um especialista de manutenção que discordou totalmente da assertiva, 

justificou sua resposta alegando que deve existir norma que regulamente a 

composição das equipes. 

 

Concordo 
totalmente

42%

Concordo 
parcialmente

27%

Nem concordo, 
nem discordo

29%

Discordo 
parcialmente

0%

Discordo 
totalmente

2%

Concordo totalmente

Concordo parcialmente

Nem concordo, nem discordo

Discordo parcialmente

Discordo totalmente



105 
 

A alta percentagem dos especialistas de manutenção que concordam quanto à 

inexistência de normatização da composição das equipes de manutenção de 2º 

escalão, aliada à percentagem considerável de militares que desconhecem a 

existência de alguma norma/instrução referente ao assunto, confirma o que restou 

evidenciado na revisão da literatura, em seu item 3.7.2: não há regulamentação que 

estabeleça a composição das equipes de trabalho. 

A questão 11 (onze) teve a intenção de verificar o nível de concordância do 

pessoal de manutenção com a afirmação: “A criação de uma norma/instrução que 

estabeleça a composição mínima da equipe de manutenção de 2º escalão da 

aeronave HA-1, aliada à quantidade de aeronaves e de horas de voo disponível para 

o período de um ano, permitirá levantar a capacidade de manutenção das equipes de 

manutenção de 2º escalão, no que se refere às manutenções preventivas de célula e 

às manutenções preventivas de motor.” O Gráfico 10 (dez) sintetiza as respostas 

obtidas: 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GRÁFICO 10 – Respostas à afirmação 11 (onze) do questionário 
Fonte: O autor 

 
A partir do Gráfico 10 (dez), verifica-se que 85% (oitenta e cinco por cento) dos 

especialistas de manutenção concordam que a criação de norma/instrução que 

estabeleça a composição mínima de uma equipe de manutenção, aliada a outros 

dados de planejamento, permitirá levantar a capacidade de trabalho dessas equipes 

para a execução das manutenções preventivas de célula e das manutenções 

preventivas de motor. 
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Ainda com relação à normatização da composição das equipes de manutenção, 

corroboram com a opinião dos especialistas, o Cap Tironi, da Força Aérea Francesa, 

o Cap Fernandes, da FAB, e o 1º Ten Rubens, do EB. 

Ao ser questionado quanto à importância da criação de uma regulação formal 

que estabelecesse de forma clara a composição das equipes de manutenção, uma 

vez que a Força Aérea Francesa não possui tal publicação, o Cap Tironi respondeu 

que seria muito importante. Ressaltou ainda que tal normatização deveria ser 

discutida por uma quantidade razoável de militares experientes e que contasse com 

um método objetivo para sua confecção, uma vez que, a partir de sua vigência, seria 

seguida por todos. 

O Cap Fernandes afirma, em sua entrevista, que a partir da definição, pela ICA 

66-31, da quantidade de mecânicos, por especialização, necessários para o 

cumprimento das manutenções programadas realizadas com o intuito de cumprir o 

esforço aéreo (quantidade de horas voadas em um ano) dos esquadrões, define-se a 

quantidade total de mecânicos que serão necessários ao longo do ano. Em outras 

palavras, a norma é uma das fontes de informação utilizadas para verificar se o 

pessoal de manutenção existente é suficiente para atender à demanda de 

manutenção prevista para o ano. 

Já o 1º Ten Rubens, quando questionado se a existência de normatização da 

composição das equipes de manutenção facilitaria seu trabalho, afirmou que a norma 

possibilitaria o levantamento de um dado médio de planejamento para ratificar a 

capacidade de trabalho da composição mínima de uma equipe de manutenção e, que 

a partir dela, seria possível determinar a quantidade ideal de inspetores e mecânicos 

em relação à quantidade de aeronaves existente na frota do 1º BavEx. Em outras 

palavras, a norma também seria uma fonte para estipular se a quantidade existente 

dos especialistas de manutenção é suficiente ou não. 

Conclui-se, então, que a criação de uma norma que regulamente a composição 

de uma equipe de manutenção, seguindo-se um método objetivo, reveste-se de 

fundamental importância. A regulamentação, além de permitir a padronização das 

equipes de manutenção entre as Unidades Aéreas que operam a aeronave HA-1, 

propiciaria um planejamento mais adequado das manutenções, podendo-se estipular 

a quantidade de especialistas necessários em cada procedimento. 

A questão 12 (doze) do questionário buscou verificar o nível de concordância 

da amostra com relação à seguinte afirmação: “A existência de uma norma/instrução, 
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que estabeleça a composição mínima da equipe de manutenção de 2º escalão da 

aeronave HA-1, poderá contribuir para o aumento da segurança de voo, uma vez que 

poderá evitar o acúmulo de funções e, consequentemente, uma possível sobrecarga 

de trabalho nos inspetores e mecânicos de manutenção.” As respostas dos 

especialistas foram compiladas e estão ilustradas no Gráfico 11 (onze): 

 
 

 

GRÁFICO 11 – Respostas à afirmação 12 (doze) do questionário 
Fonte: O autor 

 

Da análise do Gráfico 11 (onze), verifica-se que 93% (noventa e três por cento) 

dos gerentes, inspetores e mecânicos de manutenção concordam com a assertiva de 

que a existência de normatização sobre a composição mínima das equipes de 

manutenção de 2º escalão poderá contribuir com o aumento da segurança de voo. 

A alta percentagem de especialistas que visualizam um aumento da segurança 

de voo, a partir do estabelecimento de uma composição mínima de equipe de trabalho, 

vai ao encontro do objetivo geral deste estudo. Conclui-se, então, que o procedimento 

de manutenção executado por uma quantidade de especialistas previamente 

determinada, estabelecida de forma padronizada e adaptada ao serviço que será 

realizado, trará maior segurança de voo para as atividades desempenhadas pelo 1º 

BAvEx. 
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4.2 AS MANUTENÇÕES ORGÂNICAS PREVENTIVAS – VARIÁVEL DEPENDENTE 
(VD) 

 

As “manutenções orgânicas preventivas” constituem a VD do presente estudo. 

Na sequência, estão apresentados os resultados e discussões de suas dimensões e 

respectivos indicadores coletados a partir da revisão bibliográfica e do SISAvEx. 

 

4.2.1 Dimensão Tipos de manutenção 
 

Tendo como base a revisão bibliográfica, será caracterizada a dimensão “tipos 

de manutenção” da VD em estudo, através da análise dos indicadores “manutenções 

de célula” e “manutenções de motor”. 

 

4.2.1.1 Manutenções de célula e Manutenções de motor 

 

Conforme apresentado nos itens 3.4.2 e 3.5.2, respectivamente, da revisão da 

literatura, o Programa de Manutenção (MSM) define todas as manutenções 

programadas de célula, enquanto o Manual de Manutenção do Motor (EMM) define 

todas as manutenções programadas de motor. 

Dentre as várias manutenções programadas de célula, o presente estudo 

limitou-se àquelas que são cumpridas pelo 2º escalão de manutenção, e dentre estas, 

as inspeções suplementares, uma vez que são cumpridas rotineiramente pelas 

equipes de manutenção de 2º escalão do 1º BAvEx. 

O mesmo procedimento foi adotado para a seleção das manutenções orgânicas 

preventivas de motor que seriam analisadas, optando-se pelas manutenções de 100 

FH, 150 FH, 200 FH e 300 FH ou 12 M. 

O exposto neste item responde à questão de estudo formulada no capítulo 1º: 

“Quais os tipos de manutenção orgânica preventiva que o 2º escalão de manutenção 

cumpre?”. 

Conclui-se, assim, que quanto aos tipos das manutenções preventivas da 

aeronave, essas pertencem a dois grupos: célula ou motor. Para exemplificar, toda 

manutenção executada no motor da aeronave é uma manutenção de motor. Toda 

manutenção executada em quaisquer outros componentes da aeronave, que não o 
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motor, é uma manutenção de célula. 

 

4.2.2 Dimensão Periodicidade 
 

Baseado na revisão bibliográfica, caracterizou-se a dimensão “periodicidade” 

da variável dependente, observando-se os indicadores “vencimento horário” e 

“vencimento calendário”. 

 

4.2.2.1 Vencimento horário e Vencimento calendárico 

 

A INAvEx Nr 3.012 – Gerenciamento da Diagonal de Manutenção da Aviação 

do Exército, apresentada no item 3.7.2.2.5 da revisão da literatura, define os conceitos 

de inspeção por hora de voo e de inspeção por tempo de calendário. 

Dentro desse contexto, quanto à periodicidade da execução dos procedimentos 

de manutenção preventiva, sejam as manutenções de célula, sejam as de motor, essa 

é definida pelas horas de voo realizadas pela aeronave ou pelos dias decorridos após 

o término da execução da manutenção. 

Para facilitar o entendimento desses conceitos, expôs-se os seguintes 

exemplos: 

1) No dia 21/10/17 foi realizada a manutenção orgânica preventiva de célula de 

100 FH na aeronave EB 1001. Isso significa que os cartões de trabalho que 

compõem essa manutenção tiveram seu potencial de voo “zerado”, 

possibilitando que a aeronave realize mais 100 (cem) horas de voo, até que 

ela necessite de outro procedimento de manutenção de 100 FH. A realização 

da manutenção de 100 FH é definida, única e exclusivamente, pelas horas 

de voo realizadas pela aeronave. A quantidade de dias necessários para que 

a aeronave voe 100 (cem) horas interfere no vencimento da inspeção. Se 

por algum motivo a aeronave parou de voar após realizar 30 (trinta) horas de 

voo, o vencimento horário da inspeção não se altera com o passar dos dias. 

Ao retomar os voos, a aeronave poderá voar por 70 (setenta) horas, até que 

novo procedimento de manutenção de 100 FH seja necessário. 

2) No dia 25/02/16 foi concluída a manutenção orgânica preventiva de célula 
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de 12 M na aeronave EB 1023. Isso significa que os cartões de trabalho que 

compõem essa manutenção tiveram seu potencial calendárico “zerado”, 

permitindo que a aeronave opere por mais 1 (um) ano até que ela necessite 

de outro procedimento de manutenção de 12 M. A realização da manutenção 

de 12 M é definida, única e exclusivamente, pelos dias decorridos após o 

término do procedimento de manutenção. Independentemente da 

quantidade de horas que a aeronave voou no período, no dia 26/02/17, a 

manutenção preventiva de 12 M de célula estará vencida, tornando a 

aeronave indisponível para o voo até a execução de novo procedimento de 

manutenção de 12 M. 

Nos casos em que a periodicidade do procedimento de manutenção é horária 

ou calendárica, a manutenção preventiva deverá ser realizada por ocasião do 

vencimento que ocorrer primeiro. 

Com relação à periodicidade das manutenções preventivas, conclui-se, 

portanto, que são realizadas em consequência das horas voadas pela aeronave, 

configurando o vencimento horário, ou pelos dias transcorridos após o término da 

execução do procedimento de manutenção, constituindo o vencimento calendárico. 

 

4.2.3 Dimensão Especialidade 

 

A partir das informações obtidas na revisão bibliográfica, foi caracterizada a 

dimensão “especialidade” da VD em estudo através da verificação dos indicadores 

“serviços de célula, serviços de motor e serviços de inspetoria”. 

 

4.2.3.1 Serviços de célula, serviços de motor e serviços de inspetoria 

 

Na revisão da literatura, em seu item 3.4.2, foi apresentado o Programa de 

Manutenção (MSM), manual que regula a periodicidade das manutenções preventivas 

de célula. No item 3.4.3, verificou-se o Manual de Manutenção (MET), documentação 

do fabricante da aeronave, que contém todos os cartões de trabalho referentes às 

manutenções preventivas de célula e de seus vários sistemas. 

O item 3.5.2 apresentou o Manual de Manutenção do Motor (EMM), manual do 

fabricante do motor da aeronave, organizado em quatro volumes, que possui todos os 
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cartões de trabalho utilizados no cumprimento das manutenções, além de indicar a 

periodicidade daquelas preventivas de motor. 

Para efetuar os procedimentos de manutenção de 2º escalão, a AvEx dispõe 

de duas especializações de mecânicos, a especialização de Mecânicos de Aeronaves 

(MAE) e a especialização de Mecânico de Aviônicos (MVN), apresentadas nos itens 

3.8.3 e 3.8.4 da revisão da literatura.  

O especialista MAE realiza procedimentos de manutenção na célula e no motor 

da aeronave, enquanto o especialista MVN executa serviços nos sistemas elétricos, 

eletrônicos e de aviônicos, na célula e no motor da aeronave. 

Dessa forma, o que define quem executará o serviço de célula ou de motor será 

um especialista MAE ou um especialista MVN, e a tarefa a ser realizada que está 

descrita no cartão de trabalho. O cartão de trabalho não especifica qual a 

especialização necessária para o seu cumprimento, mas indica o procedimento a ser 

executado, cabendo à organização de manutenção, a partir da sua expertise, 

estabelecer qual mecânico efetivará a ação de manutenção. 

Com relação ao serviço de inspetoria, o item 3.8.2 da revisão da literatura define 

o conceito de Inspetor de Aviação/Manutenção (IAM), cuja função é verificar e aprovar 

todos os serviços realizados pelos mecânicos especialistas. O item 4.1.3.1 deste 

capítulo já tratou a questão de quais serviços o IAM pode inspecionar com base em 

sua formação anterior (MAE ou MVN). 

Logo, conclui-se que, em relação à dimensão especialidade e seus indicadores, 

existe uma correlação entre o serviço que será executado (célula, motor ou 

inspetoria), o procedimento a ser cumprido (cartão de trabalho) e a especialização 

requerida (MAE, MVN e IAM). 

 

4.2.4 Dimensão Quantidade 

 

A partir da coleta de dados no SISAvEx, caracterizou-se a dimensão 

“quantidade” da variável dependente, levantando os indicadores “número de horas 

que a frota voou em um ano” e “número de vezes que cada manutenção foi cumprida 

em um ano”. 
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4.2.4.1 Número de horas que a frota voou em um ano e Número de vezes que cada 

manutenção foi cumprida em um ano 

 

O item 3.7.6 da revisão da literatura apresentou o Sistema Integrado dos 

Sistemas de Aviação do Exército (SISAvEx), como uma ferramenta de gerenciamento 

das diversas atividades desenvolvidas pela Aviação do Exército. 

Dos 7 (sete) sistemas do SISAvEx, dois se destacaram como fonte de dados 

para o presente estudo: o Sistema de Apoio à Decisão e o Sistema de Manutenção 

de Aeronaves (SisManut). 

Para o levantamento do indicador “número de horas que a frota voou em um 

ano”, foi utilizado o Sistema de Apoio à Decisão. Verificou-se a quantidade de horas 

voadas e a quantidade de horas distribuídas para a frota HA-1 do 1º BAvEx, no período 

de 2013 a 2017. Essas quantidades foram compiladas e estão condensadas no 

Gráfico 12 (doze): 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
GRÁFICO 12 – Horas Voadas pela Frota HA-1 do 1º BAvEx 
Fonte: Apoio à Decisão. Acesso em: 11 Ago. 18 

 

A partir da análise do Gráfico 12 (doze), constata-se que os dados coletados no 

Sistema de Apoio à Decisão respondem à questão de estudo formulada no capítulo 

primeiro: “Quantas horas a frota HA-1 do 1º BAvEx voou nos últimos anos?”. 

Foi utilizado o SisManut para o levantamento do indicador “número de vezes que 
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cada manutenção foi cumprida em um ano”. Foi verificada a quantidade de vezes que 

o 2º escalão de manutenção do 1º BAvEx cumpriu as manutenções preventivas de 

célula e as manutenções preventivas de motor, que estão sendo analisadas neste 

trabalho, no período compreendido entre os anos de 2013 a 2017. Essas informações 

foram compiladas no Quadro 14: 

 

 MANUTENCÕES ORGÂNICAS PREVENTIVAS 

DE CÉLULA DE MOTOR 

150FH ou 12M 150FH 12M 100FH 150FH 200FH 300FH ou 12M 

2013 4 8 4 16 7 7 5 

2014 5 12 6 15 9 6 6 

2015 4 11 5 19 12 8 7 

2016 5 13 6 16 6 3 5 

2017 4 11 4 14 9 8 4 

QUADRO 14 – Manutenções do 2º escalão do 1º BAvEx, entre 2013 e 2017 

Fonte: SisManut. Acesso em: 11 Ago. 18 

 

 Da mesma forma, o Quadro 14, elaborado por meio da coleta de dados no 

SisManut, responde à seguinte questão de estudo: “Quantas manutenções orgânicas 

preventivas, de cada tipo, o 2º escalão de manutenção do 1º BAvEx cumpriu nos 

últimos anos?”. 

Comparando-se o Gráfico 12 (doze) com o Quadro 14, fica nítida a relação 

existente entre as horas voadas pela frota e os procedimentos de manutenção 

realizados. Quanto maior o número de horas voadas em um ano, maior é a quantidade 

manutenções preventivas executadas. 

Diante do exposto, conclui-se que cresce a importância da definição da 

composição mínima da equipe de manutenção de 2º escalão, uma vez que ela servirá, 

juntamente com as horas distribuídas para a frota em um ano, para estipular o 

quantitativo de procedimentos de manutenção preventiva que deverão ser realizados, 

verificando-se, consequentemente, se o número de especialistas existente é suficiente 

para atender à demanda de manutenção.  
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5 CONCLUSÃO 
 

O presente trabalho de pesquisa foi dedicado a contribuir para o preenchimento 

da lacuna doutrinária existente nos regulamentos da Aviação do Exército, no que 

tange à composição mínima das equipes de manutenção de aeronaves. Dessa 

maneira, buscou-se solucionar o seguinte problema: “qual a composição de uma 

equipe de manutenção de 2º escalão do 1º BAvEx necessária ao cumprimento das 

manutenções orgânicas preventivas da aeronave HA-1?”. 

Atendendo ao rigor acadêmico, foram estipulados objetivos específicos e 

levantadas questões de estudo. A metodologia empregada e os instrumentos de 

pesquisa utilizados – revisão bibliográfica, entrevistas e questionário – aliada à coleta 

de dados realizada no Sistema Integrado dos Sistemas de Aviação do Exército 

(SISAvEx), possibilitou que os objetivos específicos fossem atingidos e que as 

questões de estudo fossem respondidas. 

A revisão documental e bibliográfica, embora restrita à poucas fontes de 

consulta, possibilitou a determinação de um procedimento a ser adotado para se 

atingir a solução do problema (Apêndice I – Proposta de Procedimentos para 

composição de Equipe de Manutenção). Como esse procedimento não se aplica 

apenas ao presente estudo, podendo ser extrapolado para outras Unidades da 

Aviação do Exército e outros modelos de aeronaves, a intenção de se estabelecer 

parâmetros que permitissem a replicação da metodologia também foi atingida. 

As entrevistas e o questionário permitiram a elucidação de pontos sensíveis à 

consecução do trabalho, levantados durante a pesquisa e que não haviam sido 

atingidos pela revisão da literatura. Dentre os quais, destaca-se a opção pela 

utilização de equipes flexíveis, adaptadas ao serviço que será executado e a definição 

de quais tipos de serviço que o inspetor de manutenção poderia verificar e aprovar. 

Além disso, serviu para corroborar a importância que o tema possui, através da 

opinião de diversos especialistas de manutenção de aeronaves. 

O objetivo geral de levantar a composição da equipe de manutenção de 2º 

escalão da aeronave HA-1 do 1º BAvEx, capacitada a cumprir os diversos tipos de 

manutenções orgânicas preventivas foi atingido, o que resultou na produção de um 

documento correspondente (Apêndice J – Proposta de Composição das Equipes de 

Manutenção de 2º Escalão da aeronave HA-1 do 1º BAvEx). No entanto, houve a 

necessidade de selecionar quais as manutenções preventivas comporiam o estudo, 
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uma vez que não haveria tempo hábil para se analisar todas as manutenções 

preventivas executadas por este escalão de manutenção. 

A partir do estabelecimento da composição mínima das equipes de trabalho, 

almeja-se que: 

- o planejamento da capacidade de trabalho das equipes, para as manutenções 

orgânicas preventivas, seja facilitado; 

- seja verificado se a quantidade de pessoal existente é suficiente, e que em 

caso negativo, sejam tomadas as medidas julgadas necessárias para sanar o 

problema (diminuição do esforço aéreo previsto, solicitação de apoio de manutenção 

quando necessário, aumento do número de especialistas etc); 

- o trabalho das equipes seja mais eficiente, possibilitando, ao mesmo tempo, 

um aumento da operacionalidade e da segurança de voo do 1º BAvEx.  

 

5.1 RECOMENDAÇÕES 
 

Durante a revisão da literatura, observou-se que alguns documentos atinentes 

à Aviação do Exército não estão alinhados com a sua atual organização e emprego. 

Dessa forma, recomenda-se a revisão das seguintes publicações: 

a) das NARMAvEx, no artigo 50 do Capítulo III – Estrutura e Gerenciamento da 

Manutenção de Aviação, quanto à nova redação dos tipos de manutenção 

executados pelo 1º nível e 2º escalão; e no Anexo F – Operações 

Autorizadas por Nível e Escalão de Manutenção – Aeronaves AS 365 K, HB 

350 L1, AS 550 A2, AS 532 UE e S-70A-36, quanto à nova redação das 

inspeções de célula e as de motor executadas pelo 1º nível e 2º escalão. 

b) da INAvEx Nr. 3.005 – Cálculo de Disponibilidade de Aeronaves das 

Organizações Militares da Aviação do Exército, em seu item 6. Execução, 

quanto à nova redação da periodicidade e tipo das inspeções de célula 

executadas pelos BAvEx. 

c) da INAvEx Nr 3.012 – Gerenciamento da Diagonal de Manutenção da 

Aviação do Exército, quanto à atualização do Programa de Manutenção da 

fabricante da aeronave. 

d) das IP 1-20 – O Esquadrão de Aviação do Exército, quanto à atualização da 

organização da Esquadrilha de Manutenção e Suprimento. 
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Ainda com relação às publicações da Aviação do Exército, face à necessidade 

de sua utilização imediata, recomenda-se a elaboração de: 

a) um Manual de Operação do Sistema de Manutenção de Aeronaves 

(SisManut). 

b) uma Norma/Instrução que padronize como preencher uma Ordem de Serviço 

no SisManut. 

 

5.2 SUGESTÕES 
 

Com a finalidade de contribuir para a melhoria contínua da doutrina de 

manutenção da Aviação do Exército, sugere-se ainda uma análise mais aprofundada 

de pontos levantados por este trabalho, cuja discussão não se esgotou pelas próprias 

delimitações impostas à execução desta pesquisa. 

a) inserção de campo específico, na Ordem de Serviço do SisManut, para o 

lançamento da quantidade de horas gastas pelo inspetor de 

aviação/manutenção na execução do seu serviço. 

b) definição se os serviços que o inspetor de aviação/manutenção poderá 

verificar dependerá da sua especialização anterior ou não, como mecânico 

de manutenção. 

c) criação de Norma/Instrução que defina, para as manutenções preventivas de 

célula e as de motor, a composição mínima das equipes de manutenção dos 

modelos de aeronaves empregados pela Aviação do Exército. 

Para outros pesquisadores, sugere-se os seguintes assuntos: 

a) um estudo para verificar a criação de novas especializações de mecânicos 

de manutenção para emprego no 3º escalão de manutenção. 

b) um estudo detalhado da quantidade de homens-hora (Hxh) utilizados nas 

manutenções não-programadas, decorrentes de panes da aeronave, 

confrontando-se a quantidade de Hxh utilizados nas manutenções 

preventivas e nas não-programadas, com a quantidade de horas voadas 

pela frota em um ano, estabelecendo uma relação entre elas. 

Encerrando a presente dissertação, constata-se que o desenvolvimento de 

estudos que regulem a composição das equipes de manutenção de 2º escalão deve 

ser continuamente realizado pela Aviação do Exército. A normatização das equipes 
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de trabalho, elaborada a partir de um método objetivo, possibilita um melhor 

planejamento para a sua utilização, padronizando seus procedimentos, tornando-as 

mais eficientes, ao mesmo tempo em que se evita o acúmulo de funções, contribuindo 

sobremaneira para o aumento da segurança de voo. 

 

 

 

 

_____________________________________ 
LUCAS EDUARDO DE FREITAS CATIRSE 

Capitão da Arma de Comunicações 
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GLOSSÁRIO 
 

 

 

Aeronave de Asas Rotativas: Aeronave mais pesada que o ar, cuja sustentação 

em voo depende, exclusivamente, da força aerodinâmica gerada por um ou mais 

conjuntos de asas ou rotores. 

Aeronave Disponível: É a aeronave que se encontra em condições de realizar 

todos os tipos de voos previstos no envelope do fabricante, ainda que seja necessária 

à sua reconfiguração. 

Aeronavegabilidade: Condição que uma aeronave está de acordo com o seu 

projeto aprovado pela autoridade competente e em condições de operação segura. 

Célula ou Estrutura: É a fuselagem, montantes, naceles, capotas de motor, 

carenagens, superfícies aerodinâmicas ((incluindo rotores, mas excluindo hélices e 

aerofólios rotativos de motores) e trens de pouso de uma aeronave, incluindo seus 

acessórios e controles. 

Escalão de Manutenção ou Nível de Manutenção: Grau ou amplitude de 

trabalho compreendido em uma determinada faixa de complexidade, considerando-se 

as exigências de pessoal, treinamento, habilitação e material referentes às operações 

necessárias à manutenção de determinado material de aviação; existem quatro 

escalões, relacionados com os três níveis utilizados internacionalmente em aviação. 

Fatores Humanos: Princípios aplicáveis ao projeto, certificação, treinamento, 

operação e manutenção aeronáuticos e que objetivam prover uma interface segura 

entre o componente humano e os outros componentes de um sistema através da 

apropriada consideração do desempenho humano. 

Helicóptero de Ataque: Helicóptero que tem como missão principal o ataque 

contra alvos de superfície. 

Helicóptero de Manobra: Helicóptero que tem como missão principal o 

transporte de tropa e/ou material. 

Homem-hora: Unidade de medida que corresponde ao trabalho desenvolvido 

por um homem no período de uma hora. 

Horas de Voo: Tempo de funcionamento do motor, computado entre a sua 

partida e o seu corte, mesmo não tendo sido realizada a decolagem. 
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Manutenção Preventiva: Conjunto de atividades de manutenção a que a 

aeronave, seus componentes, conjuntos ou equipamentos são submetidos em caráter 

rotineiro, visando a evitar o aparecimento de discrepâncias e avarias. 

Motor: Usado para propelir uma aeronave, inclui turbo-alimentadores, 

dispositivos e controles necessários ao seu funcionamento, mas exclui hélices e 

rotores. 

Manufacturer Part Number: Traduzido como número de estoque do fabricante, 

é um código alfanumérico de referência dado pelo fabricante a determinado item de 

suprimento para sua identificação. 

Ordem de Serviço: Documento em que se estabelecem medidas relacionadas 

com a execução de serviços em todo o material da AvEx; pode ser uma Ordem de 

Serviço interna, referente à serviços a serem executados em oficinas situadas nas 

instalações da AvEx, ou uma Ordem de Serviço externa, referente à serviços a serem 

executados fora das instalações da AvEx, seja em oficinas civis, seja em outras 

instalações militares. 

Organização Militar: Denominação genérica atribuída à unidade de tropa, 

repartição, estabelecimento, navio, base, arsenal ou qualquer outra unidade 

administrativa, tática ou operativa, das Forças Armadas. 

Serial Number: traduzido como número de série, é o número que individualiza 

uma determinada aeronave, conjunto, componente ou equipamento em geral. 

Subunidade: Grupamento de elementos combatentes ou de serviços, de valor 

companhia, esquadrão, bateria, esquadrilha etc. 

Tripulação: Conjunto de tripulantes que exercem função a bordo de aeronave. 

Unidade: Organização militar da Força Terrestre, cujo comando, chefia ou 

direção é privativo de oficial superior, podendo ser denominada batalhão, regimento 

(quando da Arma de Cavalaria), grupo (quando da Arma de Artilharia), parque ou 

depósito. É composta por subunidades. 

Unidade Aérea: Organização militar que reúne meios aéreos de emprego e 

meios orgânicos de apoio em suprimento e manutenção necessários à eficiência 

desse emprego, podendo também dispor de meios de apoio auxiliares e 

administrativos. 
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APÊNDICE A – Entrevista com o 1º Ten RUBENS, do Exército Brasileiro 
 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Lucas Eduardo de Freitas Catirse, da EsAO, cujo tema 

é A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO 2º ESCALÃO DO 1º BATALHÃO DE AVIAÇÃO 

DO EXÉRCITO DA AERONAVE HA-1: UMA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para 

emprego desses meios como ferramenta de análise dos procedimentos de 

manutenção e a organização das equipes de trabalho empregados pelo 1º BAvEx. 

A fim de conhecer a estrutura de manutenção de 2º escalão do 1º BAvEx, o 

senhor foi selecionado para responder às perguntas desta entrevista. Solicito-vos a 

gentileza de respondê-la o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, contribuindo para o aprimoramento da doutrina de Aviação do Exército, em 

particular, para a solução do problema proposto: qual a composição de uma equipe 

de manutenção do 2º escalão do 1º BAvEx necessária ao cumprimento das 

inspeções orgânicas preventivas da aeronave HA-1? Será muito importante, 

ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito 

do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Celular: (12) 98239-4444 

E-mail: catirse@hotmail.com 

 

 

AMBIENTAÇÃO: O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento 

sobre a composição da equipe de manutenção de 2° escalão da aeronave HA-1 (HB 

350 L1 ou AS 550 A2, da fabricante Airbus Helicopters), nas operações de não-guerra, 

do 1º BAvEx. 

Para os fins do presente trabalho, entende-se como equipe de manutenção de 

2º escalão, a equipe apta a realizar as manutenções preventivas de célula (150 FH ou 

12 M, 150 FH e 12 M), bem como as manutenções preventivas de motor (100 FH, 150 

FH, 200 FH, 300 FH ou 12 M). 

A experiência do 1º Ten Rubens Figueiredo Machado, Comandante do Pelotão 

mailto:catirse@hotmail.com
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de Manutenção da Companhia de Manutenção e Suprimento do 1º Batalhão de 

Aviação do Exército, há dois anos, prestará grande auxílio na solução do problema 

deste trabalho. 

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- O pelotão em que o senhor trabalha emprega equipe(s) de manutenção de 

constituição fixa? Explique. 

Atualmente não existe uma formação fixa de equipe de manutenção, 

possuímos três especializações distintas no pelotão sendo elas: inspetores, 

mecânicos - MAE (especializados em célula e motor) e mecânicos - MVN 

(especializados aviônicos). Ressalto que essas especializações são graduadas de 

acordo com sua especialização e experiência por uma legislação aplicável somente 

ao Batalhão de Manutenção e Suprimento da Aviação do Exército, a NI/B Mnt Sup Av 

Ex 4.005 de Jun 2002, denominada de Categorização de Mecânicos. Dentro dessas 

especializações nós montamos equipes de acordo com o serviço a ser realizado, 

porém muita das vezes há uma certa confusão com relação às tarefas comuns, 

principalmente as que não são específicas de apenas uma das especializações. 

 

2- Essa(s) equipe(s) é(são) definida(s) empiricamente ou existe uma 

documentação regulatória? 

Elas são montadas empiricamente, porém dentro de um regramento 

aeronáutico onde há, por exemplo, a exigência da presença do inspetor fiscalizando 

a manutenção do mecânico, conforme o artigo 43.7 do RBAC nº43, que por sua vez 

não pode ser negligenciada durante a formação das equipes. Mas de qualquer forma 

não há regulamento por parte do Exército regulando esse tipo de atividade. 

 

3- Qual foi o processo utilizado para definir a constituição dessa(s) equipe(s) de 

manutenção, tanto pelo método empírico quanto pela documentação? 

Conforme a resposta anterior, no critério empírico da formação das equipes nós 

verificamos o nível de exigência de manutenção de determinada aeronave e o tempo 

necessário para que ela fique disponível. Utilizamos da experiência dos inspetores e 

assim determinamos o número de militares necessários para a realização da 

manutenção, atentando-se também para o nível de experiência dos mecânicos 

envolvidos.  
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4- Quantos militares, por especialidade, compõem a(s) equipe(s) de manutenção? 

De forma geral as equipes são constituídas por: um inspetor, dois mecânicos 

MAE e um mecânico MVN; isso nas inspeções programadas. Nas inspeções não 

programadas varia de caso a caso não se aplicando necessariamente uma equipe 

“padrão”. 

 

5- A existência de uma documentação regulatória quanto à composição da equipe 

de manutenção de 2º escalão, facilitaria o trabalho do senhor? Justifique. 

A documentação regulatória da composição mínima de uma equipe nos 

ampararia e nos daria condições de formar um QCP do pelotão de manutenção da 

aeronave, pois com a inexistência dessa documentação não conseguimos formar um 

dado médio de planejamento para ratificar a capacidade de manutenção dessa equipe 

mínima. Com esse tipo de legislação conseguiremos determinar o número ideal de 

mecânicos e inspetores com relação ao número de aeronaves presentes no Batalhão. 

 

6-  É de interesse do senhor fazer alguma observação pertinente ao presente 

estudo? 

Há grande deficiência nas normatizações da Aviação do Exército no que tange 

à logística e manutenção, não havendo regramento por parte da Força para as 

atividades desenvolvidas pela Aviação. Dessa forma, acredito ser extremamente 

necessário o estudo e desenvolvimento de normas que regrem e amparem as 

atividades desenvolvidas pela logística e manutenção da Aviação do Exército. 

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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APÊNDICE B – Entrevista com o Capitão TIRONI, da Força Aérea Francesa 
 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Lucas Eduardo de Freitas Catirse, da EsAO, cujo tema 

é A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO 2º ESCALÃO DO 1º BATALHÃO DE AVIAÇÃO 

DO EXÉRCITO DA AERONAVE HA-1: UMA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para 

emprego desses meios como ferramenta de comparação entre os procedimentos de 

manutenção e a organização das equipes de trabalho adotados na Força Aérea 

Francesa, com os atualmente empregados pelo 1º BAvEx. 

 

AMBIENTAÇÃO: O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento 

sobre a composição da equipe de manutenção de 2° escalão da aeronave HA-1 (HB 

350 L1 ou AS 550 A2, da fabricante Airbus Helicopters) ou de aeronave similar 

(monomotor, com peso máximo de decolagem em torno de 2.200 Kg, com capacidade 

total de seis lugares, sendo três tripulantes e três passageiros), nas operações de não-

guerra, do Exército Francês. 

Para fins de comparação, entende-se como equipe de manutenção de 2º 

escalão, a equipe apta a realizar as manutenções preventivas de célula (150FH ou 

12M, 150FH e 12M), bem como as manutenções preventivas de motor (100FH, 

150FH, 200FH, 300FH ou 12M). 

A experiência do Capitão Mathieu Tironi, da Força Aérea Francesa, tendo 

servido na Base Aérea 115-ORANGE por 7 (sete) anos, e na Base Área 107-

VILLACOUBLAY por 6 (seis) anos, em ambas as bases na aeronave Fennec, como 

gerente de manutenção, prestará grande auxílio na solução do problema deste 

trabalho. 

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- A Força Aérea Francesa emprega algum dos modelos de aeronaves 

mencionados anteriormente? No caso de modelo similar, qual a aeronave? 

Sim, o AS 555 AN FENNEC, bimotor, 2 tripulantes e 3 passageiros, PMD de 

2600 Kg. 
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2- O senhor poderia fazer um breve resumo da estrutura de manutenção da Força 

Aérea Francesa para este(s) modelo(s) de aeronave(s), nas operações de não-

guerra?  

O FENNEC é presente em basicamente dois locais da Força Aérea: na base 

de VILLACOUBLAY (Paris), e na base de ORANGE (Vaucluse). As atividades de 

primeiro e segundo escalão e as inspeções básicas são realizadas nestas guarnições, 

mas as grandes inspeções são sempre realizadas em empresas civis, em regime de 

contrato. 

 

3- A Força Aérea Francesa trabalha com equipe(s) de manutenção de constituição 

fixa? Explique.  

Não há previsão de constituição de equipes fixas. As atividades de inspeção ou 

de reparo são dimensionadas conforme o previsto na documentação técnica da 

aeronave, sendo o chefe de pista ou de oficina do domínio do serviço respectivo 

(célula, motor ou aviônica) o encarregado de se certificar de ter a equipe mínima 

necessária para tal. Em caso de não ter o quantitativo de pessoal ou de meios 

mínimos, ele se reportará ao Gerente responsável por aquela linha. 

 

4- Essa(s) equipe(s) é(são) definida(s) empiricamente ou existe uma 

documentação regulatória? 

Não existe uma norma específica. Não é essencialmente empírica, pois o 

cartão de trabalho regula o que e como deverá ser realizado na aeronave, o que 

naturalmente indica as necessidades de pessoal e material para os responsáveis pela 

execução do mesmo. Entretanto, realmente não há documentação regulatória 

explícita para a composição de equipes. 

 

5- Qual foi o processo utilizado para definir a constituição da(s) equipe(s) de 

manutenção, tanto pelo método empírico quanto pela documentação? 

A expertise dos chefes de pista e de oficina, bem como dos próprios inspetores 

é suficiente para definir a quantidade de mecânicos necessários. 

 

6- Caso exista alguma documentação regulatória, o senhor poderia disponibilizá-

la? 

Não há. 
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7- Quais especialidades de manutenção de aeronaves existem na Força Aérea 

Francesa? O senhor poderia fazer uma breve descrição de cada especialidade? 

mecânico de oficina realiza as tarefas de manutenção conforme o escalão e a 

programação de cada aeronave, sob supervisão do chefe de pista ou de oficina ; o 

mecânico aeronavegante realiza os voos como tripulante operacional e realiza tarefas 

de manutenção sumárias atinentes ao 1º escalão. O chefe de pista é o mecânico 

encarregado de empregar os meios disponíveis para realizar serviços de 1º escalão, 

já o chefe de oficina, do 2º escalão. Ambos são fiscalizados pelos inspetores, que 

também validam as tarefas realizadas, garantindo o preenchimento no bureau técnico 

(biblioteca) respectivo. O oficial mecânico responde pelo planejamento geral das 

atividades de manutenção, dos contatos hierárquicos dentro do regimento, e da 

interação e fiscalizão junto às empresas de manutenção (setor industrial) para fins de 

grandes inspeções. 

 

8- Quantos militares, por especialidade, compõem a(s) equipe(s) de manutenção? 

Para os dois escalões, a organização da equipe é flexível, dada a diferença 

entre as inspeções, mas de maneira geral : 01 inspetor célula, motor ou de aviônica, 

em condições de fiscalizar tarefas simultâneas em aeronaves e conjuntos diferentes ; 

Para cada tarefa em execução : 1 chefe de pista ou de oficina (conforme o 

escalão) ; 2 a 6 mecânicos de célula (conforme a tarefa); 1 mecânico de motor ; 1 a 2 

mecânicos de aviônica, além de 1 documentalista, para fins de registros de controle 

na documentação permanente da aeronave, junto à biblioteca técnica ; 

Em períodos de recesso ou de limitação de efetivos, como feriados nacionais, 

o inspetor pode acumular a função de chefe de pista ou de oficina. 

 

 9- É de interesse do senhor fazer alguma observação pertinente ao presente 

estudo? 

Sim. A aeronave FENNEC, pela sua menor complexidade e maior longevidade 

na Força, permite uma melhor disponibilidade de mecânicos, mas ainda assim é 

comum o gerente de manutenção precisar solicitar o apoio de outras equipes quando 

há atividades súbitas paralelas, fora do planejamento inicial. Embora não tenhamos 

um documento oficial, a experiência do inspetor será o artifício para endossar o 

argumento do oficial. Além disso, cabe ressaltar que a estrutura de manutenção de 

aeronaves francesa é compartilhada. É muito comum a cooperação entre Exército e 
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Força Aérea, por exemplo, tanto na formação de pessoal especializado, quanto na 

própria execução dos serviços, com cessão de pessoal.  

 

10- Dessa forma, o senhor acredita ser importante que houvesse uma regulação 

formal, suficientemente clara em relação às composições de equipe mínimas 

necessárias, para auxiliar melhor na gestão do pessoal? 

Sim, seria importante, desde que na montagem dessa regulação contasse com 

a participação de uma quantidade razoável de militares experientes e com um método 

objetivo, já que após sua conclusão teríamos uma norma aplicável para todos. 

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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APÊNDICE C – Entrevista com o Capitão-Tenente THIAGO DE BARROS, da   
Marinha do Brasil 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Lucas Eduardo de Freitas Catirse, da EsAO, cujo tema 

é A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO 2º ESCALÃO DO 1º BATALHÃO DE AVIAÇÃO 

DO EXÉRCITO DA AERONAVE HA-1: UMA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para 

emprego desses meios como ferramenta de comparação entre os procedimentos de 

manutenção e a organização das equipes de trabalho adotados no 1º Esquadrão de 

Helicópteros de Emprego Geral (HU-1), com os atualmente empregados pelo 1º 

BAvEx. 

A fim de conhecer a estrutura de manutenção de aeronaves da Marinha do 

Brasil, o senhor foi selecionado para responder às perguntas desta entrevista. Solicito-

vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, contribuindo para o aprimoramento da doutrina de Aviação do Exército, em 

particular, para a solução do problema proposto: qual a composição de uma equipe 

de manutenção do 2º escalão do 1º BAvEx necessária ao cumprimento das 

inspeções orgânicas preventivas da aeronave HA-1? Será muito importante, 

ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito 

do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Celular: (12) 98239-4444 

E-mail: catirse@hotmail.com 

 

AMBIENTAÇÃO: O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento 

sobre a composição da equipe de manutenção de 2° escalão da aeronave HA-1 (HB 

350 L1 ou AS 550 A2, da fabricante Airbus Helicopters) ou de aeronave similar 

(monomotor, com peso máximo de decolagem em torno de 2.200 Kg, com capacidade 

total de seis lugares, sendo três tripulantes e três passageiros), nas operações de não-

guerra da Marinha do Brasil. 

Para fins de comparação, entende-se como equipe de manutenção de 2º 

mailto:catirse@hotmail.com


133 
 

escalão, a equipe apta a realizar as manutenções preventivas de célula (150 FH ou 

12 M, 150 FH e 12 M), bem como as manutenções preventivas de motor (100 FH, 150 

FH, 200 FH, 300 FH ou 12 M). 

A experiência do Capitão-Tenente Thiago de Barros, Ajudante do Encarregado 

da Divisão de Controle de Qualidade do 1º Esquadrão de Emprego Geral (Esquadrão 

HU-1), há um ano, prestará grande auxílio na solução do problema deste trabalho. 

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- O 1º Esquadrão de Helicópteros de Emprego Geral (Esquadrão HU-1) emprega 

algum dos modelos de aeronaves citados anteriormente? No caso de modelo similar, 

qual a aeronave? 

Sim, a aeronave AS 350 BA (UH-12). 

 

2- O senhor poderia fazer um breve resumo da estrutura de manutenção da 

Marinha do Brasil para este(s) modelo(s) de aeronave(s), nas operações de não-

guerra?  

O Departamento de manutenção é dividido da seguinte forma: 

- Divisão de Planejamento; 

- Divisão de Controle da Qualidade; 

- Divisão de Hangar; 

- Divisão de Material; 

- Divisão de Avionica; 

- Divisão de Pista; 

- Divisão de Armamento; 

1- Divisão de Planejamento: 

Responsável por realizar todos os controles dos componentes da aeronave e 

motor como: - registros de horas voadas, ciclos de operação, pouso; 

- planejamento da diagonal de manutenção; 

- abertura de Ordem de Serviço para inspeções programadas e serviços para 

manutenção corretiva e incorporação de Diretivas Técnicas; 

- registros das informações de manutenção na documentação da aeronave; 

2- Divisão de controle da qualidade (CQ): 

Responsável por:  

- controle e atualização de manuais e publicações técnicas; 
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- controle e incorporação de Diretivas Técnicas; 

- qualificar e requalificar os executores, os supervisores e os inspetores da 

qualidade; 

- inspecionar a execução de serviços de manutenção que requeiram o 

acompanhamento de inspetor do CQ; 

3- Divisão de Hangar: 

- responsável pela execução dos serviços de manutenção de inspeções 

programadas, manutenção corretiva e incorporação de Diretivas Técnicas; 

A Divisão de Hangar está dividida em dois grupos de especialistas: 

- Grupo MV (Motores de Aviação) – realiza serviços de manutenção nos 

motores e transmissões; 

- Grupo SV (Estruturas de Aviação) e HV(Hidráulica de Aviação) – realiza 

serviços de manutenção da célula e sistemas hidráulicos; 

 4- Divisão de Aviônica: 

- responsável pela execução dos serviços de manutenção de inspeções 

programadas, manutenção corretiva e incorporação de Diretivas Técnicas; 

- realiza manutenção dos sistemas elétricos. 

5- Divisão de Material: 

É de sua responsabilidade: 

- aquisição de equipamentos, sobressalentes, produtos químicos (fluidos, 

graxas, óleos, tintas, produtos de limpeza etc); 

- recebimento e envio de conjuntos mecânicos por ocasião de reparo ou 

inspeções; 

- controles e armazenamento de material de uso aeronáutico. 

6- Divisão de Pista: 

Seus componentes são chamados "fiel da aeronave" (mecânico de voo) e 

fazem parte da tripulação da aeronave. O fiel de aeronave é voltado para o operação 

da aeronaves e equipamentos opcionais: 

Dentre os principais serviços afetos destaco: 

a. inspeções diária, entre-voos e pós-último voo do dia; 

b. limpeza e lavagem de aeronaves (no pós voo quando necessário); 

c. lavagem de compressor de motores ( fiel e piloto). 

d. preparação de aeronaves para missões; 

e. abastecimento de aeronaves; 
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f. remoção e instalação de opcionais: 1. flutuador de emergência; 2. gancho; 3. 

guincho; 4. maca; 5. maca; 6. equipamento de combate a incêndio (BAMBI BUCKET); 

g. colocação, amarração e retirada de cargas na aeronave; 

h. preparação de aeronaves para missões; 

i. amarração de pás; 

j. abastecimento de aeronaves; 

k. Registro de dados (horas de voo, pousos, tipo de missão etc.) em Folha 

Registro de Voo (FRV); 

l. inspeções de 7 dias e 25 horas da aeronave; 

m. inspeções de 7dias/15 horas, 25 horas e 50 horas do motor. 

7- Divisão de Armamento: 

É responsável por: 

- controlar e fazer a manutenção do armamento para instalação na aeronave; 

- instalar e remover armamento axial e lateral. 

 

3- A Esquadrilha que o senhor trabalha emprega equipe(s) de manutenção de 

constituição fixa? Explique. 

Não, a montagem de uma ou mais equipes de manutenção é realizada de 

acordo com a quantidade de pessoal qualificado disponível na data ou período em 

questão.  

Situações mais comuns de ausência de militares que limitam a disponibilidade 

de pessoal para compor as equipes: férias; missões embarcadas em navios ou em 

deslocamento; dispensa médica por problemas de saúde; cursos expeditos; serviço 

etc. 

 

4- Essa(s) equipe(s) é(são) definida(s) empiricamente ou existe uma 

documentação regulatória? 

As equipes são definidas de acordo com a necessidade do serviço a ser 

executado. 

Para inspeção programada que envolve todas as especialidades é montada 

uma equipe básica da seguinte forma: 

- 01 miltar MV, SV/HV ou VN – supervisor de equipe de Manutenção; 

- 03 militares (01 MV, 01 SV/HV e 01 VN) – inspetores do CQ. 
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- 03 militares (01 MV, 01 SV/HV e 01 VN) - executores dos serviços de 

manutenção. 

Dependendo da complexidade da inspeção / serviço, poderão ser incluídos 

mais executores. 

Para serviços de menor complexidade, como por exemplo a ocorrência de uma 

pane de aviônica, a equipe poderá ser da seguinte forma: 

- 01 miltar MV, SV/HV ou VN – supervisor de equipe de Manutenção; 

- 01 militar VN – inspetor do CQ. 

- 01 militar VN - executor dos serviços de manutenção. 

 

5- Qual foi o processo utilizado para definir a constituição dessa(s) equipe(s) de 

manutenção, tanto pelo método empírico quanto pela documentação? 

O processo é baseado na expertise do especialistas de manutenção, de acordo 

com o serviço que deverá ser realizado. 

 

6- Caso exista alguma documentação regulatória, o senhor poderia disponibilizá-

la? 

AEROMARINST 50-03C: Ordens de Serviço de Manutenção, DEnsM-1001: 

Coletânea das Relações de Tarefas Técnico-Profissionais do Corpo de Praças da 

Armada e do Corpo Auxiliar de Praças e Ordem Interna Nº 04-01K: Programas de 

Qualificação/Requalificação de Mecânicos de Manutenção Aeronáutica (MMA); 

Supervisores de Equipes de Manutenção e Inspetores do Controle da Qualidade 

(ICQ). 

 

7- Quais especialidades de manutenção de aeronaves existem na Marinha do 

Brasil? O senhor poderia fazer uma breve descrição de cada especialidade? 

MV – Mecânico de Aviação - manutenção nos motores e transmissões. 

VN – Aviônica – manutenção de sistemas elétricos e eletrônicos. 

SV – Estruturas de Aviação – manutenção da célula, reparos estruturais, 

ajustes, pintura. 

HV – Hidráulica de Aviação – manutenção de sistemas hidráulicos. 

VA – Armamentos – manutenção de armamento instalado em aeronaves. 

EV – Equipamentos de Aviação – manutenção de equipamentos opcionais. 
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RV – Manobras e Reparos de Aviação – orientação de movimentação de 

aeronaves no solo, aeronaves realizando taxi e principalmente em operações 

embarcadas orientando pousos e decolagem a bordo de navios.  

CV – Controlador de Voo – controlador de voo da Torre de Controle. 

 

8- Quantos militares, por especialidade, compõem a(s) equipe(s) de manutenção? 

Ver resposta da pergunta 4. 

 

9- É de interesse do senhor fazer alguma observação pertinente ao presente 

estudo? 

Não. 

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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APÊNDICE D – Entrevista com o Capitão FERNANDES, da Força Aérea Brasileira 
 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Lucas Eduardo de Freitas Catirse, da EsAO, cujo tema 

é A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO 2º ESCALÃO DO 1º BATALHÃO DE AVIAÇÃO 

DO EXÉRCITO DA AERONAVE HA-1: UMA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para 

emprego desses meios como ferramenta de comparação entre os procedimentos de 

manutenção e a organização das equipes de trabalho adotados no GLOG NT, com os 

atualmente empregados pelo 1º BAvEx. 

A fim de conhecer a estrutura de manutenção de aeronaves do Exército 

Francês, o senhor foi selecionado para responder às perguntas desta entrevista. 

Solicito-vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, contribuindo para o aprimoramento da doutrina de Aviação do Exército, em 

particular, para a solução do problema proposto: qual a composição de uma equipe 

de manutenção do 2º escalão do 1º BAvEx necessária ao cumprimento das 

inspeções orgânicas preventivas da aeronave HA-1? Será muito importante, 

ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito 

do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Celular: (12) 98239-4444 

E-mail: catirse@hotmail.com  

 

AMBIENTAÇÃO: O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento 

sobre a composição da equipe de manutenção de 2° escalão da aeronave HA-1 (HB 

350 L1 ou AS 550 A2, da fabricante Airbus Helicopters) ou de aeronave similar 

(monomotor, com peso máximo de decolagem em torno de 2.200 Kg, com capacidade 

total de seis lugares, sendo três tripulantes e três passageiros), nas operações de não-

guerra da Força Aérea Brasileira. 

Para fins de comparação, entende-se como equipe de manutenção de 2º 

escalão, a equipe apta a realizar as manutenções preventivas de célula (150 FH ou 

12 M, 150 FH e 12 M), bem como as manutenções preventivas de motor (100 FH, 150 

mailto:catirse@hotmail.com
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FH, 200 FH, 300 FH ou 12 M). 

A experiência do Capitão Aviador João Mário Fernandes dos Santos, Chefe da 

Manutenção do H-50 no Grupo de Logística de Natal (GLOG NT) há dois anos, 

prestará grande auxílio na solução do problema deste trabalho. 

Para alcançar este objetivo, foi seguido o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- O GLOG NT emprega algum dos modelos de aeronaves citados anteriormente? 

No caso de modelo similar, qual a aeronave? 

R: Sim. No GLOG NT realizamos as inspeções das aeronave H-50 Esquilo B 

(AS50). É uma modelo muito similar ao HB 350 L1, com diversos sistemas iguais e 

ciclos de inspeções similares. 

 

2- O senhor poderia fazer um breve resumo da estrutura de manutenção da Força 

Aérea Brasileira para este(s) modelo(s) de aeronave(s), nas operações de não-

guerra?  

R: A estrutura de manutenção da FAB é dividida em 3 níveis. Nível Orgânico, 

onde são realizadas inspeções simples como pré-voo, inter-voo, pós-voo e panes não 

programadas de fácil solução. Nível Base, onde são realizados reparos estruturais, 

inspeções de 100,150, 200, 300, 400 e 600 horas (T) de célula e motor, inspeções de 

corrosão e de 2 anos da célula (A). Nível Parque, onde são realizadas as inspeções 

nível parque como a de 12 anos de célula. Hoje a Manutenção do H-50 realiza os 

serviços nível orgânico e base, e o Parque de Material Aeronáutico de São Paulo 

realiza os serviços nível parque.  

 

3- A Esquadrilha que o senhor trabalha emprega equipe(s) de manutenção de 

constituição fixa? Explique. 

R: Sim. A Manutenção do H-50 é dotada de 05 oficinas (Oficina de Motor, 

Componente Dinâmico, Célula, Inspeção AT e Elétrica/Eletrônica). As oficinas de 

Motor, Componente Dinâmico e Célula são formadas por graduados da especialidade 

BMA (mecânico). A Oficina de AT é uma oficina mista, formada por graduados da 

especialidade BMA e 01 graduado da especialidade BEI (elétrica). A Oficina de 

Elétrica/Eletrônica é formada por militares das especialidades BEI e BET (eletrônica). 

Apesar de serem utilizadas equipes fixas, procuramos realizar rodízios anuais entre 
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as oficinas (principalmente de BMA) para distribuir o conhecimento, produzindo 

graduados que consigam realizar qualquer tipo de manutenção sem dificuldade.  

 

4- Essa(s) equipe(s) é(são) definida(s) empiricamente ou existe uma 

documentação regulatória? 

R: Existe uma legislação que define a quantidade de mantenedores necessária 

por especialidade para cada tipo de inspeção, a ICA 66-31 Parâmetros Básicos das 

Inspeções Programadas das Aeronaves da FAB. Com base nessa legislação e no 

número de inspeções programadas realizadas para cumprir o esforço aéreo dos 

esquadrões, é definido a quantidade de mantenedores. 

 

5- Qual foi o processo utilizado para definir a constituição dessa(s) equipe(s) de 

manutenção, tanto pelo método empírico quanto pela documentação? 

R: Devido a mudança no plano de manutenção da aeronave H-50, hoje a ICA 

66-31 encontra-se um pouco defasada e em fase de atualização. Percebido isso a 

Manutenção do H-50, junto com a Inspetoria do H-50, realizou um estudo da 

quantidade de homem hora utilizado nos novos ciclos de inspeções. Em relações as 

manutenções não programadas, foi realizado um levantamento das panes mais 

frequentes nos últimos anos, conseguindo visualizar a verdadeira demanda das 

manutenções não programadas por oficina. 

 

6- Caso exista alguma documentação regulatória, o senhor poderia disponibilizá-

la? 

R: As documentações regulatórias são as MCA 66-7 e a ICA 66-31. 

 

7- Quais especialidades de manutenção de aeronaves existem na Força Aérea 

Brasileira? O senhor poderia fazer uma breve descrição de cada especialidade? 

R: Na FAB existem as seguintes especialidades: 

BCO – Básico em Comunicações  

BEI* – Básico em Elétrica e Instrumentos – realiza serviços nos sistemas 

elétrico (gerador, bateria, etc) e no sistema de instrumentação. 

BEP – Básico em Estrutura e Pintura – realiza serviços como reparos 

estruturais, pintura da aeronave e realiza ensaios não destrutivos. 
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BET* – Básico em Eletrônica – realiza serviços nos sistemas eletrônicos, com 

radio navegação, fonia e etc. 

BEV – Básico em Equipamento de Voo – efetua serviços nos equipamentos de 

voo, como capacetes, coletes e etc. Realiza também todo o controle e montagem dos 

kits de sobrevivência das aeronaves. 

BMA – Básico em Manutenção de Aeronaves – efetua todos os serviços 

mecânicos de célula, hidráulica, componentes dinâmicos, motores e etc. 

BMB – Básico em Material Bélico – realiza a manutenção em todo o material 

bélico aeronáutico, além de efetuar a instalação dos mesmos e seus sistemas nas 

aeronaves. 

BSP – Básico em Suprimento – efetua todo controle, armazenamento e estoque 

dos itens aeronáuticos. 

SML – Serviços de Metalurgia – Realiza serviços de metalurgia nas aeronaves. 

*Devido a renovação da frota e a interligação dos sistemas elétricos e 

eletrônicos, as especialidades BEI e BET estão se unindo progressivamente, já 

existindo projetos que utilizam com o nome de Aviônicos. Ex: H225M. 

 

8- Quantos militares, por especialidade, compõem a(s) equipe(s) de manutenção? 

R: A Equipe de Manutenção do H-50 é composta de 22 BMA, 05 BEI e 03 BET. 

O especialista BEP compõe a equipe de manutenção do H-50 apenas quando é 

necessário, executando serviços por demanda.  

 

9- É de interesse do senhor fazer alguma observação pertinente ao presente 

estudo? 

R: Não. 

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista. 
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APÊNDICE E – Entrevista com o Sr Antônio de Pádua Barbosa da Silva, da 
Chopper Solution 

 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Lucas Eduardo de Freitas Catirse, da EsAO, cujo tema 

é A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO 2º ESCALÃO DO 1º BATALHÃO DE AVIAÇÃO 

DO EXÉRCITO DA AERONAVE HA-1: UMA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para 

emprego desses meios como ferramenta de comparação entre os procedimentos de 

manutenção e a organização das equipes de trabalho adotados na empresa Chopper 

Solution, com os atualmente empregados pelo 1º BAvEx. 

A fim de conhecer a estrutura de manutenção de aeronaves da Chopper 

Solution, o senhor foi selecionado para responder às perguntas desta entrevista. 

Solicito-vos a gentileza de respondê-la o mais completamente possível. 

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a 

pesquisa, contribuindo para o aprimoramento da doutrina de Aviação do Exército, em 

particular, para a solução do problema proposto: qual a composição de uma equipe 

de manutenção do 2º escalão do 1º BAvEx necessária ao cumprimento das 

inspeções orgânicas preventivas da aeronave HA-1? Será muito importante, 

ainda, que o senhor complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito 

do tema e do problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos através dos seguintes contatos: 

Celular: (12) 98239-4444 

E-mail: catirse@hotmail.com 

 

AMBIENTAÇÃO: O objetivo desta entrevista é buscar um aprofundamento 

sobre a composição da equipe de manutenção de 2° escalão da aeronave HA-1 (HB 

350 L1 ou AS 550 A2, da fabricante Airbus Helicopters) ou de aeronave similar 

(monomotor, com peso máximo de decolagem em torno de 2.200 Kg, com capacidade 

total de seis lugares, sendo três tripulantes e três passageiros). Para contribuir com o 

desenvolvimento da pesquisa, foi realizada uma entrevista com o Senhor Antônio de 

Pádua Barbosa da Silva, Diretor de Manutenção, da Chopper Solution. 

Para fins de comparação, entende-se como equipe de manutenção de 2º 

mailto:catirse@hotmail.com
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escalão, a equipe apta a realizar as manutenções preventivas de célula (150 FH ou 

12M, 150 FH e 12 M), bem como as manutenções preventivas de motor (100 FH, 150 

FH, 200 FH, 300 FH ou 12 M, 400 FH, 600 FH, 750 FH ou 24 M, 1000 FH, 1200 FH e 

1500 FH). 

Aproveitando a experiência do entrevistado como Diretor de Manutenção da 

Chopper Solution, a entrevista serviu de base para a construção do conhecimento do 

assunto e para a comparação quanto a constituição da equipe de manutenção da 

Chopper Solution. 

Para alcançar este objetivo, seguiu-se o seguinte roteiro semiestruturado: 

 

1- A Chopper Solution realiza as manutenções especificadas anteriormente nas 

aeronaves HB 350 L1, AS 550 A2 ou em aeronave similar? 

- A CHOPPER SOLUTION, detentora do COM No 1507-33/ANAC é certificada 

pela ANAC para realizar todas as manutenções programadas da célula dos 

helicópteros AS350B2 (versão civil do HB 350 L1 e AS 550 A2), inclusive a grande 

visita, e manutenções não programadas de complexidade semelhante e as 

manutenções programadas dos motores ARRIEL 1D1, exceto a revisão geral, e 

manutenções não programadas de complexidade semelhante. 

 
2- O senhor poderia fazer um breve resumo da estrutura de manutenção da 

CHOPPER SOLUTION para este(s) modelo(s) de aeronave(s)? 

- O Presidente da CHOPPER SOLUTION e Gestor Responsável é o 

responsável maior pelas ações da empresa perante a ANAC pela política de 

segurança operacional e seus objetivos estratégicos e por assegurar que o pessoal 

da empresa cumpra os seus regulamentos (RBAC). O Gestor Responsável é um 

profissional que possui experiência aeronáutica e tem de ser um dos sócios 

fundadores da CHOPPER SOLUTION. É também o Diretor de Manutenção até que a 

evolução da empresa exija que uma pessoa possuidora de qualificação técnica e 

experiência aeronáutica venha a ser especificamente designada para ocupar esse 

cargo. 

 “Gestor Responsável significa a pessoa única e identificável que, na estrutura 

da organização de manutenção, tem o poder legal ou hierárquico de autorizar ou 

recusar quaisquer gastos relacionados à condução das operações pretendidas, em 

conformidade com os requisitos regulamentares de segurança operacional. A 
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indicação do Gestor Responsável deve estar em conformidade com os atos 

constitutivos da organização. Significa também a pessoa designada pela organização 

de manutenção e aceita pela ANAC que estabelece e assegura a promoção da política 

de segurança operacional e seus objetivos estratégicos, assegura que o pessoal da 

organização cumpra os RBAC e assegura que todas as operações sejam conduzidas 

sob este regulamento, assumindo a responsabilidade primária (accountability) pela 

organização de manutenção.(RBAC 145)”. 

- O Diretor de Manutenção é o responsável por planejar e conduzir as ações 

específicas de manutenção.  

- O Gerente de Manutenção e Responsável Técnico é o responsável técnico 

pelos serviços executados pela empresa. O Responsável Técnico da CHOPPER 

SOLUTION é um profissional com registro no CREA que possua curso de engenharia 

aeronáutica ou de manutenção de helicópteros, tendo experiência de pelo menos 4 

(quatro) anos como gerente, inspetor, supervisor ou no exercício de atividades 

profissionais relacionadas à manutenção de produtos aeronáuticos, sendo capaz, no 

mínimo, de compreender o inglês técnico da área aeronáutica praticado nos manuais 

de manutenção e de aprovisionamento e com condições de assumir responsabilidade 

técnica por serviços realizados na empresa. 

“Responsável Técnico significa a pessoa com registro no Conselho Regional 

de Engenharia, Arquitetura e Agronomia – CREA que assume responsabilidade 

técnica por serviços realizados por uma pessoa jurídica, conforme previsto pelo 

CONFEA (RBAC 145)”. 

- O Coordenador de Manutenção é o responsável por conduzir as operações 

de manutenção. É um profissional com nível médio completo, gerente ou mecânico 

de manutenção aeronáutica detentor de um certificado de habilitação de escola 

reconhecida, em célula ou em grupo motopropulsor ou em aviônicos, com experiência 

comprovada de mais de 2 (dois) anos na atividade de manutenção, designado pelo 

Gestor Responsável. Preferencialmente, deve possuir experiência em CTM e/ou curso 

de documentação técnica aeronáutica e sendo capaz, no mínimo, de compreender o 

inglês técnico da área aeronáutica praticado nos manuais de manutenção e de 

aprovisionamento. 

- Os Inspetores são profissionais com nível médio completo, mecânicos de 

manutenção aeronáutica detentores de um certificado de habilitação de escola 

reconhecida, em célula ou em grupo motopropulsor ou em aviônicos, tenham 
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experiência comprovada de mais de 18 (dezoito) meses de prática na atividade de 

inspeção e sejam proficientes na utilização dos equipamentos de inspeção e auxílios 

de inspeção visual apropriados para o artigo que está sendo inspecionado. Devem 

ainda ser possuidores de carteira de mecânico expedida pela ANAC dentro da 

validade e ser capazes, no mínimo, de compreender o inglês técnico da área 

aeronáutica praticado nos manuais de manutenção e de aprovisionamento ou o 

idioma utilizado na publicação de consulta para o serviço. São chefiados pelo Inspetor 

Chefe que é um profissional com nível médio completo, mecânico de manutenção 

aeronáutica detentor de um certificado de habilitação de escola reconhecida, em 

célula ou em grupo motopropulsor ou em aviônicos, com experiência comprovada de 

mais de 4 (quatro) anos de prática na atividade de inspeção e proficiente na utilização 

dos equipamentos de inspeção e auxílios de inspeção visual apropriados para o artigo 

que está sendo inspecionado, designado pelo Gestor Responsável.  

- Os Mecânicos são profissionais com nível médio completo, mecânicos de 

manutenção aeronáutica detentores de um certificado de habilitação de escola 

reconhecida, em célula ou em grupo motopropulsor ou em aviônicos. Devem ainda ter 

curso de produto aeronáutico manutenido pela empresa, ser possuidores de carteira 

de mecânico expedida pela ANAC dentro da validade e ser capazes, no mínimo, de 

compreender o inglês técnico da área aeronáutica praticado nos manuais de 

manutenção e de aprovisionamento ou o idioma utilizado na publicação de consulta 

para o serviço. São chefiados pelo Mecânico Chefe que é um profissional com nível 

médio completo, mecânico de manutenção aeronáutica, detentor de um certificado de 

habilitação de escola reconhecida, em célula ou em grupo motopropulsor ou em 

aviônicos, com experiência comprovada de mais de 4 (quatro) anos na atividade de 

manutenção, designado pelo Gestor Responsável.  

 
3- A Chopper Solution emprega equipe(s) de manutenção de constituição fixa? 

- Não. Não há equipes fixas nem qualitativamente, nem quantitativamente. A 

flexibilidade é o trunfo para gerenciar pequenas equipes com um nível alto de eficácia. 

O Coordenador de Manutenção é o responsável para delinear os meios necessários 

e constituir as equipes frente ao trabalho que deve ser executado, inclusive para 

trabalhos individuais. As qualificações dos mecânicos são mapeadas e quanto maior 

a gama de qualificações individuais (todos devem saber tudo) maior a flexibilidade 
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para o emprego dos profissionais, permitindo que o Coordenador de Manutenção 

tenha mais facilidade na escalação de inspetores e mecânicos. 

 
4- Essa(s) equipe(s)é(são) definida(s) empiricamente ou existe uma 

documentação regulatória? 

- Ver resposta anterior. 

 
5- Caso exista alguma documentação regulatória, o senhor poderia disponibilizá-

la? 

- Estou remetendo o RBAC 65/ANAC, RBAC 145/ANAC, o MOM/CHOPPER 

SOLUTION, o MCQ/CHOPPER SOLUTION, o COM/CHOPPER SOLUTION, a 

EO/CHOPPER SOLUTION, a LC/CHOPPER SOLUTION e a MATRIZ DE 

QUALIFICAÇÃO/CHOPPER SOLUTION. 

 
6- Qual foi o processo utilizado para definir a constituição dessa(s) equipe(s) de 

manutenção, tanto pelo método empírico quanto pela documentação? 

- O Gestor Responsável e Diretor de Manutenção, ouvidos o Gerente de 

Manutenção e o Coordenador de Manutenção, seleciona, contrata e disponibiliza a 

mão de obra para que o Coordenador de Manutenção a empregue nas tarefas de 

manutenção. Cada qualificação declarada pelo especialista deve ser comprovada com 

o respectivo certificado. As qualificações dos mecânicos são mapeadas e organizadas 

em uma matriz de qualificação onde as qualificações comprovadas são cruzadas com 

as capacidades da empresa. Quando uma aeronave é recebida, um inspetor a recebe 

e verifica para comprovar as necessidades declaradas e acrescentar serviços 

adicionais aos que foram solicitados pelo cliente, quando for o caso. Delineados os 

serviços e com a autorização do cliente, são emitidas ordens de serviço em que são 

indicados os mecânicos e inspetores que cumprirão as diversas tarefas necessárias 

para cada serviço. Na CHOPPER SOLUTION, a unidade de trabalho é a tarefa e os 

mecânicos e inspetores se responsabilizam por tarefa realizada, conforme descrita no 

manual do fabricante. Se uma tarefa for interrompida durante a sua execução por um 

motivo qualquer e for necessária a troca de equipe, a tarefa deverá ser recomeçada. 

Essa forma de gerenciar permite que o Coordenador de Manutenção tenha mais 

flexibilidade na escalação de inspetores e mecânicos e no controle do que foi, está 

sendo e será executado. 
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7- Quais especialidades de manutenção de aeronaves existem na Chopper 

Solution? O senhor poderia fazer uma breve descrição de cada especialidade? 

- As qualificações dos mecânicos são selecionadas de acordo com a 

EO/CHOPPER SOLUTION e a LC/CHOPPER SOLUTION que é certificada pela 

ANAC, a fim de preencher as necessidades de uma MATRIZ DE 

QUALIFICAÇÃO/CHOPPER SOLUTION. 

 

8- Quantos mecânicos, por especialidade, compõem a(s) equipe(s) de 

manutenção? 

- Como pode ser observado na exposição que antecede, não existe equipe de 

mecânicos previamente formada, elas são indicadas e constituídas de acordo com as 

necessidades do serviço solicitado. A CHOPPER SOLUTION tem em seu 

organograma uma Divisão Inspetoria Técnica constituída por inspetores e chefiada 

pelo inspetor chefe e uma Divisão Mecânica constituída por mecânicos e chefiada 

pelo mecânico chefe. 

 
9- É de interesse do senhor fazer alguma observação pertinente ao presente 

estudo? 

- A CHOPPER SOLUTION é uma empresa civil de pequeno porte, certificada 

segundo o RBAC 145. As organizações militares de manutenção não obedecem aos 

requisitos da ANAC e, normalmente, são de um porte bem mais importante que o da 

CHOPPER SOLUTION. De qualquer forma, observando-se as nuances, as boas 

práticas podem ser extrapoladas de uma para a outra e vice versa. A alta 

regulamentação e as responsabilidades envolvidas nesse tipo de atividade exigem 

que tudo esteja fundamentado em documentos elaborados por autoridade competente 

e de obrigações e prerrogativas institucionalizadas. A qualificação de um especialista 

que recebe a atribuição por tarefas deve obedecer a requisitos que as normas 

prescrevem. Da mesma forma, a justificativa para qualquer ação deve sempre estar 

ligada a uma diretiva que seja de conhecimento geral e estabelecida por ente capaz 

e competente. Só assim, é possível apontar oportunidades de melhoria e aperfeiçoar 

a atividade aérea em que a conformidade na execução com alto padrão de qualidade 

é a maior garantia da segurança que todos almejam. 

Continuo à disposição. 

 

Agradecimentos e encerramento da entrevista.  
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APÊNDICE F – Questionário 
 

O presente instrumento é parte integrante da dissertação de mestrado em 

Ciências Militares do Cap Com Lucas Eduardo de Freitas Catirse, da EsAO, cujo tema 

é A EQUIPE DE MANUTENÇÃO DO 2º ESCALÃO DO 1º BATALHÃO DE AVIAÇÃO 

DO EXÉRCITO DA AERONAVE HA-1: UMA PROPOSTA DE COMPOSIÇÃO. 

Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídios para 

emprego dos mesmos como ferramenta de análise dos procedimentos de manutenção 

e a organização das equipes de trabalho empregados pelo 1º BAvEx. 

A fim de coletar informações sobre a composição da equipe de manutenção de 

2º escalão da aeronave HA-1, o senhor foi selecionado para responder às perguntas 

deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-las o mais completamente 

possível. 

A sua experiência profissional auxiliará sobremaneira a pesquisa, contribuindo 

para o aprimoramento da doutrina de Aviação do Exército, em particular, para a 

solução do problema proposto: qual a composição de uma equipe de manutenção 

do 2º escalão do 1º BAvEx necessária ao cumprimento das inspeções orgânicas 

preventivas da aeronave HA-1? Será muito importante, ainda, que o senhor 

complemente, quando assim o desejar, suas opiniões a respeito do tema e do 

problema. 

Desde já agradeço a colaboração e coloco-me à disposição para 

esclarecimentos por meio dos seguintes contatos: 

Celular: (12) 98239-4444 

E-mail: catirse@hotmail.com 

 

AMBIENTAÇÃO: O objetivo deste questionário é buscar informações sobre a 

composição da equipe de manutenção de 2° escalão da aeronave HA-1, nas 

operações de não-guerra, da Aviação do Exército. 

Para os fins do presente trabalho, entende-se como equipe de manutenção de 

2º escalão, o grupo de inspetores e mecânicos apto a realizar as manutenções 

preventivas de célula (150 FH* ou 12 M**, 150 FH e 12 M), bem como as manutenções 

preventivas de motor (100 FH, 150 FH, 200 FH, 300 FH ou 12 M).  

*FH = Horas de Voo. **M = Meses. 

IDENTIFICAÇÃO 

mailto:catirse@hotmail.com
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1. Qual a sua função na estrutura de manutenção de 2º escalão da aeronave 

HA-1? 

(   ) Gerente  

(   ) Inspetor de Aviação/Manutenção (IAM) 

(   ) Mecânico de Aeronaves (MAE) 

(   ) Mecânico de Aviônicos (MVN) 

 

ESPECIALIZAÇÕES DO PESSOAL DE MANUTENÇÃO 

 

Considerando a atual estrutura de manutenção de 2º escalão da Aviação do 

Exército para a aeronave HA-1, responda ao item a seguir. 

 

2. “As especializações de manutenção (IAM, MAE e MVN) são suficientes 

para compor a equipe de manutenção de 2º escalão da aeronave HA-1, não 

sendo necessária a criação de novas especializações.” Qual o seu nível de 

concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

Caso deseje, complemente a sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

HOMENS X HORA GASTOS EM CADA TIPO DE INSPEÇÃO, POR 

ESPECIALIZAÇÃO 
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Considerando os dados de manutenção inseridos no SisManut, responda os 

itens a seguir. 

 

3. “Existe uma padronização, âmbito Aviação do Exército (1º BAvEx, 3º 

BAvEx e CIAvEx), de como deve ser realizado o preenchimento dos homens x 

hora gastos na execução dos cartões de trabalho das manutenções de 2º 

escalão, de maneira que é possível calcular um valor médio geral, fidedigno, da 

quantidade de homens x hora necessários para a execução de cada cartão de 

trabalho.” Qual o seu nível de concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

Caso deseje, complemente a sua resposta: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

4. “Existe uma padronização, âmbito OMAvEx (1º BAvEx, 3º BAvEx ou 

CIAvEx), de como deve ser realizado o preenchimento dos homens x hora 

gastos na execução dos cartões de trabalho das manutenções de 2º escalão, de 

maneira que é possível calcular um valor médio, fidedigno, específico para cada 

uma das OMAvEx, da quantidade de homens x hora necessários para a 

execução de cada cartão de trabalho.” Qual o seu nível de concordância em relação 

a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 
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Caso deseje, complemente a sua resposta: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

5. “A falta de um campo específico para o IAM preencher quantas horas 

gastou para executar o seu serviço (verificação e aprovação do procedimento 

realizado e preenchimento da Ordem de Serviço) dificulta o levantamento de um 

dado médio de planejamento da quantidade de horas de IAM necessária à 

execução de cada tipo de inspeção de manutenção.” Qual o seu nível de 

concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

Caso deseje, complemente a sua resposta: 

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_________________________________________________________________

_____________________________________________ 

 

EQUIPE DE MANUTENÇÃO 

 

Considerando as manutenções preventivas de célula e as manutenções 

preventivas de motor de 2º escalão que são de interesse deste questionário, responda 

os itens a seguir. 

 

6. “Referente à composição das equipes de trabalho, têm maior eficiência 

várias composições de equipe de manutenção de 2º escalão, adaptadas a cada 
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tipo de manutenção preventiva de célula e de manutenção preventiva de motor. 

Por exemplo: para a manutenção de 150 FH de célula – equipe composta por 1 

(um) IAM, 2 (dois) MAE e 1 (um) MVN; para a manutenção de 12 M de célula – 

equipe composta por 1 (um) IAM, 3 (três) MAE e 1 (um) MVN; etc.” Qual o seu 

nível de concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

Caso deseje, complemente a sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

7. “Referente a composição das equipes de trabalho, tem maior eficiência 

uma composição única de equipe de manutenção de 2º escalão, apta a cumprir 

todas as manutenções preventivas de célula e as manutenções preventivas de 

motor. Por exemplo: para todas as manutenções preventivas – equipe composta 

por 1 (um) IAM, 2 (dois) MAE e 2 (dois) MVN.” Qual o seu nível de concordância em 

relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

Caso deseje, complemente a sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

8. “Independentemente de sua especialização anterior (MAE ou MVN), o 

IAM pode verificar e aprovar tanto os serviços realizados pelo mecânico de 

aeronaves (MAE), quanto os serviços realizados pelo mecânico de aviônicos 

(MVN).” Qual o seu nível de concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

Caso deseje, complemente a sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

9. “O IAM deve verificar e aprovar, apenas, os serviços sobre os quais 

possuir experiência prática em sua execução. O IAM oriundo da especialização 

MAE, verifica e aprova os serviços realizados pelos MAE. O IAM oriundo da 

especialização MVN, verifica e aprova os serviços realizados pelos MVN.” Qual 

o seu nível de concordância em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

Caso deseje, complemente a sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________
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___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

DOUTRINA DE MANUTENÇÃO BASEADA NA DOCUMENTAÇÃO VIGENTE 

E NA EXPERIÊNCIA DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO 

 

Baseando-se nas documentações vigentes que regulam a função logística 

manutenção e em sua experiência profissional, responda os itens a seguir. 

 

10. “No âmbito da Aviação do Exército, não há norma/instrução 

(NARMAvEx/INAvEx) que regule a composição mínima da equipe de 

manutenção de 2º escalão da aeronave HA-1.” Qual o seu nível de concordância 

em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

11. “A criação de uma norma/instrução que estabeleça a composição 

mínima da equipe de manutenção de 2º escalão da aeronave HA-1, aliada à 

quantidade de aeronaves e de horas de voo disponível para o período de um 

ano, permitirá levantar a capacidade de manutenção das equipes de 

manutenção de 2º escalão, no que se refere às manutenções preventivas de 

célula e as manutenções preventivas de motor.” Qual o seu nível de concordância 

em relação a essa afirmação? 
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(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

12. “A existência de uma norma/instrução que estabeleça a composição 

mínima da equipe de manutenção de 2º escalão da aeronave HA-1, poderá 

contribuir para o aumento da segurança de voo, uma vez que poderá evitar o 

acúmulo de funções e, consequentemente, uma possível sobrecarga de trabalho 

nos inspetores e mecânicos de manutenção.” Qual o seu nível de concordância 

em relação a essa afirmação? 

(   ) Concordo totalmente 

(   ) Concordo parcialmente 

(   ) Nem concordo, nem discordo 

(   ) Discordo parcialmente 

(   ) Discordo totalmente 

 

Justifique sua resposta: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________________ 

 

FECHAMENTO 
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13. É de seu interesse fazer alguma observação pertinente ao presente estudo? 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

_______________________________________ 

 

Obrigado pela participação! 
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APÊNDICE G – Manutenções Orgânicas Preventivas de Célula 
 

MANUTENÇÃO DE 150 FH OU 12 M DE CÉLULA 
 

ATA - 
Capítulo 

Cartão de 
Trabalho / 
Descrição 
Sumária 

Nº OS 
Nº H e 

Especialidade 
Nº h Hxh Média de Hxh 

Média de Hxh 
arredondada 

62 - Rotor 

MET 62.20.00.601 
§ F.2  

Inspeção da parte 
central da estrela 

1021/17/00052 1 MAE 1,0 1,0 

0,44 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,2 0,2 

1035/17/00099 1 MAE 0,1 0,1 

1028/18/00046 1 MAE 0,5 0,5 

1034/18/00012 1 MAE 0,4 0,4 

MET 62.20.00.601 
§ I 

Inspeção e controle 
da folga radial - 
bucha e rótula 

1021/17/00052 1 MAE 1,0 1,0 

0,42 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,2 0,2 

1035/17/00099 1 MAE 0,1 0,1 

1028/18/00046 1 MAE 0,5 0,5 

1034/18/00012 1 MAE 0,3 0,3 

63 - 
Acionamento 

do Rotor 

MET 29.10.10.601 
 Verificação e 

engraxamento do 
eixo de 

acionamento da 
bomba hidráulica 

1021/17/00052 1 MAE 1,0 1,0 

1,06 1,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,5 0,5 

1035/17/00099 2 MAE 1,0 2,0 

1028/18/00046 1 MAE 1,0 1,0 

1034/18/00012 1 MAE 0,8 0,8 

MET 63.00.00.601 
§ F.1 

 Inspeção Visual do 
flector do motor 

1021/17/00052 1 MAE 1,0 1,0 

0,50 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,5 0,5 

1035/17/00099 2 MAE 0,2 0,4 

1028/18/00046 1 MAE 0,2 0,2 

1034/18/00012 1 MAE 0,4 0,4 

MET 63.00.00.601 
§ F.2 e § F.4 

1021/17/00052 1 MAE 1,0 1,0 
0,48 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,5 0,5 

1
5
7
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ATA - 
Capítulo 

Cartão de 
Trabalho / 
Descrição 
Sumária 

Nº OS 
Nº H e 

Especialidade 
Nº h Hxh Média de Hxh 

Média de Hxh 
arredondada 

Inspeção Visual do 
rolamento da 

bomba hidráulica 

1035/17/00099 1 MAE 0,3 0,3 

1028/18/00046 1 MAE 0,3 0,3 

1034/18/00012 1 MAE 0,3 0,3 

65 - 
Acionamento 
do Rotor de 

Cauda 

MET 65.10.00.601 
§ E.2.b 

 Inspeção Visual da 
árvore traseira 

1021/17/00052 1 MAE 1,0 1,0 

0,38 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,2 0,2 

1035/17/00099 2 MAE 0,2 0,4 

1028/18/00046 1 MAE 0,1 0,1 

1034/18/00012 1 MAE 0,2 0,2 

 

Hxh MAE Hxh MVN Total Hxh 

4,50 0,00 4,50 

 
 

 
 

MANUTENÇÃO DE 150 FH DE CÉLULA 
 

ATA - 
Capítulo 

Cartão de Trabalho 
/ Descrição 

Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

29 - Geração 
Hidráulica 

MET 29.10.10.501 
Verificação de parte 
do sistema elétrico 
do servo comando 

1021/17/00052 1 MVN 0,3 0,3 

0,28 0,50 

1023/18/00027 1 MVN 0,2 0,2 

1035/17/00099 1 MVN 0,2 0,2 

1028/18/00046 1 MVN 0,3 0,3 

1034/18/00012 1 MVN 0,4 0,4 

Número de Mecânicos 

MAE MVN 

2 0 

1
5
8
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ATA - 
Capítulo 

Cartão de Trabalho 
/ Descrição 

Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

53 - 
Fuselagem 

MET 53.00.00.609 
 Inspeção Visual - 

 SB 05.00.43R1/ SB 
05.00.67R1) 

1021/17/00052 1 MAE 0,5 0,5 

0,40 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,4 0,4 

1035/17/00099 1 MAE 0,1 0,1 

1028/18/00046 1 MAE 0,4 0,4 

1034/18/00012 1 MAE 0,6 0,6 

MET 53.10.00.601 
Inspeção do piso 

mecânico  

1021/17/00052 1 MAE 0,3 0,3 

0,22 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,2 0,2 

1035/17/00099 1 MAE 0,2 0,2 

1028/18/00046 1 MAE 0,2 0,2 

1034/18/00012 1 MAE 0,2 0,2 

MET 53.00.00.606 
 Inspeção dos 

suportes do mancal 
da Transmissão 

Traseira 

1021/17/00052 1 MAE 0,4 0,4 

0,34 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,4 0,4 

1035/17/00099 1 MAE 0,3 0,3 

1028/18/00046 1 MAE 0,4 0,4 

1034/18/00012 1 MAE 0,2 0,2 

55 - 
Estabilizador 

MET 55.00.00.601 § 
F.3 

Inspeção do 
revestimento  

1021/17/00052 1 MAE 0,3 0,3 

0,26 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,2 0,2 

1035/17/00099 1 MAE 0,3 0,3 

1028/18/00046 1 MAE 0,2 0,2 

1034/18/00012 1 MAE 0,3 0,3 

62 - Rotor 

MET 62.10.20.601 § 
F.8 

 Inspeção do 
revestimento na 
área de 900mm  

1021/17/00052 1 MAE 0,4 0,4 

0,28 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,3 0,3 

1035/17/00099 1 MAE 0,2 0,2 

1028/18/00046 1 MAE 0,2 0,2 

1034/18/00012 1 MAE 0,3 0,3 

MET 62.30.00.403 
Engraxamento das 

fixações das 

1021/17/00053 1 MAE 1,0 1,0 

1,02 

 
1,50 1023/18/00027 1 MAE 0,8 0,8 

1035/17/00035 1 MAE 1,0 1,0 

1
5
9
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ATA - 
Capítulo 

Cartão de Trabalho 
/ Descrição 

Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

tesouras 1028/17/00003 1 MAE 1,0 1,0 

1034/18/00012 1 MAE 1,3 1,3 

63 - 
Acionamento 

do Rotor 

MET 60.00.00.601 
Coleta de óleo para 

AEO 

1021/17/00053 1 MAE 1,0 1,0 

0,66 1,00 

1023/17/00073 1 MAE 1,0 1,0 

1035/17/00095 1 MAE 0,3 0,3 

1028/18/00047 1 MAE 0,5 0,5 

1034/18/00013 1 MAE 0,5 0,5 

MET 63.00.00.613 
Inspeção dos 

mancais laminados 
sem remoção 

1021/17/00052 1 MAE 0,4 0,4 

0,26 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,2 0,2 

1035/17/00099 1 MAE 0,2 0,2 

1028/18/00046 1 MAE 0,2 0,2 

1034/18/00012 1 MAE 0,3 0,3 

65 - 
Acionamento 
do Rotor de 

Cauda 

MET 65.10.00.601 § 
E 

Verificação do 
estado da árvore 
dianteira do R/C 

1021/17/00052 1 MAE 0,3 0,3 

0,30 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,3 0,3 

1035/17/00099 1 MAE 0,4 0,4 

1028/18/00046 1 MAE 0,3 0,3 

1034/18/00012 1 MAE 0,2 0,2 

MET 60.00.00.601 
Coleta de óleo para 

AEO 

1021/17/00052 1 MAE 1,0 1,0 

0,62 1,00 

1023/18/00027 1 MAE 1,0 1,0 

1035/18/00007 1 MAE 0,3 0,3 

1028/18/00047 1 MAE 0,3 0,3 

1034/18/00013 1 MAE 0,5 0,5 

MET 65.20.00.601 § 
G.4 

 Inspeção da rótula 
do platô de 
comando 

1021/17/00052 1 MAE 1,0 1,0 

0,66 1,00 

1023/18/00027 1 MAE 0,5 0,5 

1035/17/00099 1 MAE 1,0 1,0 

1028/18/00046 1 MAE 0,5 0,5 

1034/18/00012 1 MAE 0,3 0,3 

MET 65.20.00.601 § 1021/17/00052 1 MAE 1,0 1,0 0,70 1,00 1
6
0
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ATA - 
Capítulo 

Cartão de Trabalho 
/ Descrição 

Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

G.3 
Inspeção 

(Chicana/freno) 

1023/18/00027 1 MAE 0,5 0,5 

1035/17/00099 1 MAE 1,0 1,0 

1028/18/00046 1 MAE 0,5 0,5 

1034/18/00012 1 MAE 0,5 0,5 

MET 65.20.00.609 
Inspeção. - "Yoke 
lugs" da alavanca 

de comando 

1021/17/00052 1 MAE 1,0 1,0 

0,48 0,50 

1023/18/00027 1 MAE 0,3 0,3 

1035/18/00007 1 MAE 0,4 0,4 

1028/18/00046 1 MAE 0,2 0,2 

1034/18/00012 1 MAE 0,5 0,5 

 

Hxh MAE Hxh MVN Total Hxh 

10,00 0,50 10,50 

 

Número de Mecânicos 

MAE MVN 

 1 1 

  
 

MANUTENÇÃO DE 12 M DE CÉLULA 
 

ATA - 
Capítulo 

Cartão de 
Trabalho / 

Descrição Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

25 - 
Equipamentos 
/ Acessórios 

MET 25.23.00.501 
Inspeção e teste 

funcional quanto à 
integridade 

1021/17/00052  1 MAE 1,0 1,0 

0,66 1,00 

1023/18/00022  1 MAE 0,3 0,3 

1035/18/00030  1 MAE 0,5 0,5 

1028/17/00003  1 MAE 1,0 1,0 

1034/17/00040  1 MAE 0,5 0,5 1
6
1
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ATA - 
Capítulo 

Cartão de 
Trabalho / 

Descrição Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

MET 25.23.00.601 
Inspeção e teste de 
operacionalidade de 

todos cintos de 
segurança 

1021/17/00052  1 MAE 1,0 1,0 

0,80 1,00 

1023/17/00023  1 MAE 0,5 0,5 

1035/18/00030  1 MAE 0,5 0,5 

1028/17/00003  1 MAE 1,0 1,0 

1034/17/00040  1 MAE 1,0 1,0 

26 - Proteção 
contra fogo 

MET 26.22.00.601 
Pesagem de 

Extintor de Incêndio 
de Cabine 

1021/17/00052  1 MAE 1,0 1,0 

0,74 1,00 

1023/17/00023  1 MAE 1,0 1,0 

1035/17/00097  1 MAE 0,3 0,3 

1028/17/00003  1 MAE 1,0 1,0 

1034/17/00067  1 MAE 0,4 0,4 

MET 26.22.00.602 
Pesagem de 

Extintor de Incêndio 
de Cabine 

1021/17/00052  1 MAE 1,0 1,0 

0,74 1,00 

1023/17/00023  1 MAE 1,0 1,0 

1035/17/00097  1 MAE 0,3 0,3 

1028/17/00003  1 MAE 1,0 1,0 

1034/17/00067  1 MAE 0,4 0,4 

34 - 
Navegação 

MET 24.30.00.505 
Verificação e 

recarga da bateria 
de emergência 

1021/17/00052  1 MAE 1,0 1,0 

0,68 1,00 

1023/18/00022  1 MAE 1,0 1,0 

1035/18/00030  1 MAE 0,1 0,1 

1028/17/00003  1 MAE 1,0 1,0 

1034/17/00040  1 MAE 0,1 0,3 

62 - Rotor 
MET 62.30.00.301 
Engraxamento da 

Swashplate 

1021/17/00052  2 MAE 2,0 4,0 

1,34 1,50 

1023/18/00027  1 MAE 0,8 0,8 

1035/18/00049  1 MAE 1,0 1,0 

1028/18/00046  1 MAE 0,5 0,5 

1034/18/00012  1 MAE 0,4 0,4 

  

Hxh MAE Hxh MVN Total Hxh 

6,50 0,00 6,50 1
6
2
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 Número de Mecânicos 

MAE MVN 

2 0 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
Numeral das aeronaves verificadas: EB 1021, EB 1023, EB 1028, EB 1034 e EB 1035. 
 
Para a definição da média de Hxh arredondada foram utilizadas duas casas decimais após a vírgula, sempre realizando o arredondamento, 
se necessário, para o valor superior de 0,50 (zero vírgula cinquenta) e seus múltiplos. Por exemplo: para um valor médio de Hxh igual a 
0,44 (zero vírgula quarenta e quatro), o valor arrendado utilizado foi de 0,50 (zero vírgula cinquenta), e assim sucessivamente. 
 
Determinou-se o Número de Mecânicos necessários à execução da manutenção, pelo número máximo de mecânicos necessários à 
execução do(s) cartão(ões) de trabalho que compõe(m) o procedimento de manutenção. 
 
LEGENDAS: 
 
ATA – divisão da aeronave em partes, de acordo com o sistema ATA 100 
Nº OS – número da Ordem de Serviço na qual o cartão de trabalho foi cumprido 
Nº H – número de mecânicos que executaram o cartão de trabalho, conforme preenchimento do SisManut 
Nº h – número de horas utilizadas na execução do cartão de trabalho, conforme preenchimento do SisManut 
MAE – Mecânico de Aeronaves 
MVN – Mecânico de Aviônicos 
FH – Horas de Voo 
M – Mês 
  

1
6
3
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APÊNDICE H – Manutenções Orgânicas Preventivas de Motor 
 

MANUTENÇÃO DE 100 FH DE MOTOR 
 

ATA - 
Capítulo 

Cartão de 
Trabalho / 
Descrição 
Sumária 

Nº OS 
Nº H e 

Especialidade 
Nº h Hxh Média de Hxh 

Média de Hxh 
arredondada 

73 – Sistema 
de 

Combustível 

MEM 
73.21.00.200.802 

Teste de 
vazamento da 

unidade de controle 
de desaceleração. 
PRE TU373 - Giro 

no solo 

1023/18/00064 2 MAE 0,60 1,20 

1,28 1,50 

1026/18/00018 2 MAE 0,40 0,80 

1028/18/00060 2 MAE 0,60 1,20 

1034/18/00041 2 MAE 1,00 2,00 

1035/17/00101 2 MAE 0,60 1,20 

 

Hxh MAE Hxh MVN Total Hxh 

1,50 0,00 1,50 

 

Número de Mecânicos 

MAE MVN 

2 0 

 
 

MANUTENÇÃO DE 150 FH DE MOTOR 
 

ATA - 
Capítulo 

Cartão de Trabalho 
/ Descrição 

Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

72 – Eixo de MEM 9000/18/00073* 1 MAE 0,30 0,30 0,82 1,00 

1
6
4
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ATA - 
Capítulo 

Cartão de Trabalho 
/ Descrição 

Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

Potência 72.32.00.280.801 
Inspeção das 
Palhetas do 

compressor axial 

1026/17/00052 1 MAE 0,10 0,10 

1028/18/00060 2 MAE 0,80 1,60 

1034/18/00041 2 MAE 1,00 2,00 

1035/18/00019 1 MAE 0,10 0,10 

MEM 
72.61.00.900.802 

Inspeção do 
elemento filtrante 

9000/18/00073* 1 MAE 1,00 1,00 

0,82 1,00 

1026/18/00014 1 MAE 1,00 1,00 

1028/18/00050 1 MAE 0,50 0,50 

1034/18/00029 1 MAE 0,60 0,60 

1035/18/00006 1 MAE 1,00 1,00 

75 – Sistema 
de Ar 

MEM 
75.31.00.750.803 

Teste da abertura e 
fechamento da 

válvula de sangria 

1023/18/00063 2 MAE 1,00 2,00 

1,56 2,00 

1026/16/00033 2 MAE 2,00 4,00 

1028/18/00050 1 MAE 0,50 0,50 

1034/18/00029 1 MAE 0,50 0,50 

1035/17/00101 1 MAE 0,80 0,80 

79 – Sistema 
de Óleo 

MEM 
79.38.00.210.801 

Inspeção e limpeza 
do ralo de retorno 

do óleo do 
rolamento G3. Pós 

TU 208 

9000/18/00073* 1 MAE 0,50 0,50 

0,86 1,00 

1026/18/00018 1 MAE 0,50 0,50 

1028/18/00050 1 MAE 1,00 1,00 

1034/18/00041 1 MAE 1,00 1,00 

1035/17/00101 1 MAE 1,30 1,30 

 
  

Hxh MAE Hxh MVN Total Hxh 

5,00 0,00 5,00 

 1
6
5
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Número de Mecânicos 

MAE MVN 

2 0 

 
 

MANUTENÇÃO DE 200 FH DE MOTOR 
 

ATA - 
Capítulo 

Cartão de 
Trabalho / 
Descrição 
Sumária 

Nº OS 
Nº H e 

Especialidade 
Nº h Hxh Média de Hxh 

Média de Hxh 
arredondada 

72 – Eixo de 
Potência 

MEM 
72.43.10.280.801 

Permeabilidade do 
rolamento de G3. - 
Após TU 274, 281, 

283 e 284 

1023/18/00064 2 MAE 1,60 3,20 

4,54 5,00 

1026/18/00052 3 MAE 2,10 6,30 

1028/18/00060 3 MAE 2,40 7,20 

1034/17/00069 2 MAE 2,00 4,00 

1035/17/00065 2 MAE 1,00 2,00 

 

Hxh MAE Hxh MVN Total Hxh 

5,00 0,00 5,00 

 

Número de Mecânicos 

MAE MVN 

3 0 

 
 

MANUTENÇÃO DE 300 FH OU 12 M DE MOTOR 
 

ATA - 
Capítulo 

Cartão de 
Trabalho / 

Descrição Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

72 – Eixo de MEM 9000/18/00073*  1 MAE 1,00 1,00 0,70 1,00 

1
6
6
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ATA - 
Capítulo 

Cartão de 
Trabalho / 

Descrição Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

Potência 72.54.00.210.801 
Inspeção quanto a 

anomalias no 
Módulo 4 

1026/16/00033  2 MAE 0,80 1,60 

1017/16/00003  1 MAE 0,30 0,30 

1034/18/00029  1 MAE 0,40 0,40 

1035/17/00101  1 MAE 0,20 0,20 

73 – Sistema 
de 

Combustível 

MEM 
73.14.30.200.801 

Inspeção quanto às 
fixações, condição 

das uniões e 
travamento dos 

conectores 

9000/18/00073*  1 MAE 0,40 0,40 

0,16 0,50 

1026/16/00096*  1 MAE 0,10 0,10 

1017/17/00003  1 MAE 0,10 0,10 

1034/17/00047  1 MAE 0,10 0,10 

1035/18/00040  1 MAE 0,10 0,10 

MEM 
73.16.11.200.802 
Inspeção e check 
quanto a vedação 
(pós TU 199A) - 
Início do giro no 

solo 

1023/18/00064  1 MAE 0,30 0,30 

0,56 1,00 

1026/16/00096*  1 MAE 0,10 0,10 

1017/17/00003  1 MAE 1,00 1,00 

1034/17/00057  1 MAE 0,20 0,20 

1035/18/00067  2 MAE 0,60 1,20 

MEM 
73.21.00.200.801 

Inspeção quanto às 
fixações, condição 

das uniões e 
travamento dos 

conectores 

9000/18/00073  1 MAE 0,20 0,20 

0,18 0,50 

1026/16/00096*  1 MAE 0,10 0,10 

1017/17/00003  1 MAE 0,10 0,10 

1034/17/00047  1 MAE 0,40 0,40 

1035/18/00040  1 MAE 0,10 0,10 

79 – Sistema 
de Óleo 

MEM 
79.38.00.900.801 

Remoção para 
verificação e 

9000/18/00073* 1 MVN 0,50 0,50 

0,28 

0,50 

1026/16/00096* 1 MVN 0,20 0,20 

1017/17/00003 1 MVN 0,30 0,30 

1034/17/00041 1 MVN 0,30 0,30 

1
6
7
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ATA - 
Capítulo 

Cartão de 
Trabalho / 

Descrição Sumária 
Nº OS 

Nº H e 
Especialidade 

Nº h Hxh 
Média de 

Hxh 
Média de Hxh 
arredondada 

limpeza dos 
detectores de 

limalha elétricos, 
após TU 293 

1035/18/00040 1 MVN 0,10 0,10 

 

Hxh MAE Hxh MVN Total Hxh 

3,00 0,50 3,50 

 

Número de Mecânicos 

MAE MVN 

2 1 

 
OBSERVAÇÕES: 
 
Serial Number (SN) dos motores verificados: 9285, 9307, 9331, 9283 e 9278. 
 
* Ordem de Serviço cumprida pelo Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército.  
Devido à grande rotatividade dos motores da aeronave HA-1 (a cada dois anos, em média, durante a manutenção A/T, realizada pelo 
Batalhão de Manutenção, o motor é removido da aeronave, são realizados os procedimentos de manutenção necessários, e então o motor 
é instalado em outra aeronave), quando não foi possível coletar 5 (cinco) procedimentos de manutenção executados pelo 2º escalão de 
manutenção do 1º BAvEx, optou-se por manter o mesmo motor (mesmo SN) e coletar os dados de manutenção cumpridos pelo Batalhão 
de Manutenção. 
 
Para a definição da média de Hxh arredondada foram utilizadas duas casas decimais após a vírgula, sempre realizando o arredondamento, 
se necessário, para o valor superior de 0,50 (zero vírgula cinquenta) e seus múltiplos. Por exemplo: para um valor médio de Hxh igual a 
0,44 (zero vírgula quarenta e quatro), o valor arrendado utilizado foi de 0,50 (zero vírgula cinquenta), e assim sucessivamente. 
Determinou-se o Número de Mecânicos necessários à execução da manutenção, pelo número máximo de mecânicos necessários à 
execução do(s) cartão(ões) de trabalho que compõe(m) o procedimento de manutenção.  
LEGENDAS: 

1
6
8
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ATA – divisão da aeronave em capítulos, de acordo com a norma ATA 100 
Nº OS – número da Ordem de Serviço na qual o cartão de trabalho foi cumprido 
Nº H – número de mecânicos que executaram o cartão de trabalho, conforme preenchimento do SisManut 
Nº h – número de horas utilizadas na execução do cartão de trabalho, conforme preenchimento do SisManut 
MAE – Mecânico de Aeronaves 
MVN – Mecânico de Aviônicos 
FH – Horas de Voo 
M – Mês 
  

1
6
9
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APÊNDICE I – Proposta de Procedimentos para Composição de Equipe de Manutenção 
 

Este apêndice apresenta o procedimento que foi utilizado para se chegar à proposta de composição da equipe de manutenção de 

2º escalão da aeronave HA-1 do 1º BAvEx, para as manutenções orgânicas preventivas de célula e as manutenções orgânicas preventivas 

de motor que foram analisadas neste trabalho. 

Entretanto, a metodologia que é apresentada poderá ser utilizada, para fins do mesmo estudo, por outras Unidades da Aviação do 

Exército e para outros modelos de aeronaves. 

 

INSUMOS FASE PRODUTO 

Programa de 

Manutenção (MSM) ou 

Manual de Manutenção 

do Motor (EMM) e 

NARMAvEx. 

1ª Fase: Levantamento das manutenções orgânicas preventivas de 

célula ou das manutenções orgânicas preventivas de motor cumpridas 

pelo 2º escalão de manutenção da aeronave HA-1. 

- Comparação do Programa de Manutenção (MSM) ou do Manual de 

Manutenção do Motor (EMM) com os níveis, escalões e tipos de 

manutenção elencados nas NARMAvEx. 

Definição da manutenção 

orgânica preventiva de 

célula ou da manutenção 

orgânica preventiva de 

motor que será analisada. 

Manual de Manutenção 

(MET) ou Manual de 

Manutenção do Motor 

(EMM) e SisManut. 

2ª Fase: Verificação da aplicabilidade dos cartões de trabalho para a 

frota de aeronaves da Aviação do Exército.  

Cartões de trabalho de 

célula ou cartões de trabalho 

de motor aplicáveis à frota 

HA-1 da AvEx. 

1
7
0
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INSUMOS FASE PRODUTO 

- Comparação do Manual de Manutenção (MET) ou do Manual de 

Manutenção do Motor (EMM) com os cartões listados como 

“aplicáveis” no SisManut. 

Manual de Manutenção 

(MET) ou Manual de 

Manutenção do Motor 

(EMM) e expertise dos 

especialistas de 

manutenção do 1º 

BAvEx. 

3ª Fase: Definição dos especialistas de manutenção responsáveis pela 

execução dos cartões de trabalho.  

- Análise da tarefa descrita no cartão de trabalho de célula ou de motor 

a partir da expertise dos especialistas de manutenção. 

Cartões de trabalho de 

célula ou de motor que 

devem ser cumpridos pelos 

mecânicos MAE e cartões 

de trabalho de célula ou de 

motor que devem ser 

cumpridos pelos mecânicos 

MVN. 

Ordem de Serviço (OS). 

4ª Fase: Levantamento, através do SisManut, da quantidade de homens 

(H) empregados no cumprimento de cada cartão de trabalho que 

integram as manutenções de célula e de motor. 

- Verificação, na Ordem de Serviço do SisManut, da quantidade de 

mecânicos lançados na execução do cartão de trabalho. 

OBS: caso o cartão de trabalho estabeleça um procedimento novo, que 

ainda não exista dados sobre a sua execução, poderá ser realizada uma 

Quantidade mínima de 

mecânicos necessários ao 

cumprimento de cada cartão 

de trabalho.  

1
7
1
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INSUMOS FASE PRODUTO 

execução controlada*, a fim de se levantar a quantidade mínima de 

mecânicos necessários à execução do serviço. 

Ordem de Serviço (OS). 

5ª Fase: Levantamento, através do SisManut, da quantidade de horas 

(h) utilizadas para o cumprimento de cada cartão de trabalho que 

integram as manutenções de célula e de motor.  

- Verificação, na Ordem de Serviço do SisManut, da quantidade de 

horas necessárias à execução do cartão de trabalho. 

OBS: caso o cartão de trabalho estabeleça um procedimento novo, que 

ainda não exista dados sobre a sua execução, poderá ser realizada uma 

execução controlada*, a fim de se levantar a quantidade mínima de 

horas necessárias à execução do serviço. 

Quantidade mínima de 

horas necessárias ao 

cumprimento de cada cartão 

de trabalho. 

Quantidade de homens 

(H) e quantidade de 

horas (h). 

6ª Fase: Cálculo da quantidade de homens-hora (Hxh) utilizados no 

cumprimento do cartão de trabalho.  

- Multiplicação da quantidade de mecânicos (H) pela quantidade de 

horas (h) utilizados na execução de cada cartão de trabalho. 

Quantidade de homens-

hora (Hxh) necessários para 

a execução de cada cartão 

de trabalho. 

Quantidade de homens-

hora (Hxh) necessários 

7ª Fase: Cálculo da quantidade média de Hxh gastos no cumprimento 

de cada cartão.  

Quantidade média de 

homens-hora (Hxh) 

1
7
2
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INSUMOS FASE PRODUTO 

para a execução de cada 

cartão de trabalho, em 5 

(cinco) oportunidades 

distintas. 

- Cálculo da média da quantidade de homens-hora (Hxh) utilizados na 

execução do cartão de trabalho, em uma amostra de 5 (cinco) 

execuções distintas. 

OBS: no arredondamento da quantidade média de Hxh foram utilizadas 

duas casas decimais após a vírgula, sempre realizando o 

arredondamento, se necessário, para o valor superior de 0,50 (zero 

vírgula cinquenta) e seus múltiplos. Por exemplo: para um valor médio 

de Hxh igual a 0,44 (zero vírgula quarenta e quatro), o valor arrendado 

utilizado foi de 0,50 (zero vírgula cinquenta), e assim sucessivamente. 

necessários para a 

execução de cada cartão de 

trabalho. 

Quantidade média de 

homens-hora (Hxh) 

necessários para a 

execução de cada cartão 

de trabalho. 

8ª Fase: Cálculo da quantidade média de Hxh gastos no cumprimento 

da manutenção preventiva.  

- Soma da quantidade média de homens-hora (Hxh) necessários na 

execução de cada um dos cartões de trabalho que compõem a 

manutenção orgânica preventiva analisada. 

Quantidade média de 

homens-hora (Hxh) 

necessários para a execuç 

da manutenção orgânica 

preventiva analisada.  

 

 *Entende-se por execução controlada a realização do procedimento de manutenção descrito no cartão de trabalho em um 
ambiente controlado, ou seja, com pontos bem definidos para o início e término da contagem de horas trabalhadas, bem como da 

quantidade mínima de mecânicos necessários à realização do serviço. 
  

1
7
3
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APÊNDICE J – Proposta de Composição das Equipes de Manutenção de 2º Escalão 
da Aeronave HA-1 do 1º BAVEX 

 

Este apêndice tem por finalidade apresentar a proposta de composição das 

equipes de manutenção de 2º escalão da aeronave HA-1 do 1º BAvEx, para as 

manutenções orgânicas preventivas de célula e as manutenções orgânicas 

preventivas de motor que foram analisadas neste trabalho. 

Chegou-se às respectivas composições de equipe de manutenção, realizando-

se o procedimento descrito no Apêndice I. 

 

Tipo de 

Manutenção 
Periodicidade Hxh 

Quantidade de Especialistas 

MAE MVN IAM MAE IAM MVN 

Célula 

150 FH ou 12 M 4,50 2 0 1 0 

150 FH 10,50 1 1 1 1 

12 M 6,50 2 0 1 0 

Motor 

100 FH 1,50 2 0 1 0 

150 FH 5,00 2 0 1 0 

200 FH 5,00 3 0 1 0 

300 FH ou 12 M 3,50 2 1 1 1 

 

LEGENDAS: 

 

MAE – Mecânico de Aeronaves 

MVN – Mecânico de Aviônicos 

IAM MAE – Inspetor de Aviação/Manutenção, com especialização MAE 

IAM MVN – Inspetor de Aviação/Manutenção, com especialização MVN 

FH – Horas de Voo 

M – Mês 


