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RESUMO 
Com o intuito de aperfeiçoar-se cada vez mais na terceira dimensão do campo 
de batalha, recentemente a nossa Força está provendo os nossos meios aéreos 
com aeronaves modernizadas. Posto isso, resta sabermos qual a preparação 
adequada que devemos dotar os nossos vetores de manutenção para que 
consigamos fornecer um treinamento suficiente aos nossos militares voltados a 
essa área. Igualmente necessitamos encontrar um número adequado de 
militares para consigamos manter a manutenção das novas aeronaves em dia, 
de forma que possamos aproveitar ao máximo o potencial desses meios aéreos. 
Dessa forma esse estudo tem por finalidade levantar informações que sirvam de 
subsídio para os Batalhões Operacionais de Aviação do Exército que receberão 
o novo modelo de Anv AS365K2 – Super Pantera, de forma a auxiliar na gestão 
de pessoal, tanto em dados numéricos relativo ao efetivo para compor equipes 
de manutenção, quanto em aptidões a serem desenvolvidas pelos mecânicos de 
aeronave que realizarão a manutenção desse material de emprego militar. 
 
Palavras-chave: Anv AS 365 K2 – Super Pantera, manutenção de aeronave, 
mecânicos de aeronave. 
 
ABSTRACT 
In order to improve itself more and more in the third dimension of the battlefield, 
our Force has recently been providing our air assets with modernized aircraft. 
Thereby, it remains to be seen what is the proper preparation we should equip 
our maintenance vectors so that we can provide sufficient training to our military 
personnel in this area. We also need to find an adequate number of military 
personnel so that we can maintain the maintenance of the new aircraft, and we 
can make the most of the potential of these aircraft too. In this way, this study 
aims to gather information that will serve as a subsidy for Army Aviation 
Operational Battalions that will receive the new model of Anv AS365K2 - Super 
Pantera, in order to assist the management personnel, both numerical data 
relative to the effective for compose maintenance teams, as well as in the skills 
to be developed by aircraft mechanics who will perform the maintenance of this 
military employment material. 
 
Keywords: Anv AS 365 K2 - Super Pantera, aircraft maintenance, aeronautics 
mechanics. 
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ESTUDO DA COMPOSIÇÃO QUANTITATIVA E QUALITATIVA 

NECESSÁRIA ÀS EQUIPES DE MANUTENÇÃO DE 2º ESCALÃO DOS 

BATALHÕES OPERACIONAIS DA AVIAÇÃO DO EXÉRCITO QUE OPERAM 

A ANV MODERNIZADA AS365K2 – SUPER PANTERA. 

 

1 INTRODUÇÃO 

Atualmente as Forças Armadas de todos os países buscam cada vez mais 

armas mais modernas e sistemas de defesa e ataque automatizados, no Brasil, 

especificamente no Exército Brasileira, a conduta não é diferente. Buscamos 

constantemente o nosso aperfeiçoamento operacional, sendo uma das medidas 

adotadas para isso, o uso de equipamentos militares mais modernos, que nos 

propiciem resultados satisfatórios no campo de batalha que ofereçam apoio, 

segurança e precisão no cumprimento dos objetivos militares. 

Com a finalidade de alcançar os objetivos com precisão, causando o 

mínimo possível ou nenhum efeito colateral, e, se adequar as hodiernas 

operações militares, o Exército Brasileiro vem cada vez mais modernizando e 

adquirindo novos equipamentos com uma gama maior de tecnologia 

incorporada. Esse fato carece de adestramento do nosso efetivo aos novos 

meios de combate para usufruirmos de todos os recursos disponíveis dos novos 

equipamentos, e para que essas tecnologias no ofereçam vantagens nas 

operações militares. E, ainda, o treinamento com os matérias modernos devem 

atender as necessidades de correta operação e manutenção para preservação 

desses meios. 

Então, simultaneamente com a preocupação da eficiência na operação 

dos novos equipamentos de combate, nasce também a preocupação com a 

eficiência na manutenção e apoio logístico a esses meios. Para tal, devemos ter 

pessoal especializado na manutenção desses novos meios fornecendo a eles o 

treinamento adequado além de preparar um efetivo adequado para prover a 

logística que as novas tecnologias demandam. 

1.1 PROBLEMA     

No ano de 2014, o Exército Brasileiro, mais especificamente a Aviação do 

Exército iniciou o recebimento de Anv AS 365 K2, que são constituídas pelo 

antigo modelo AS 365 K modernizadas, recebendo uma nova gama de 

equipamentos aviônicos e nova motorização. Essas novas aeronaves exigem 

um maior preparo dos militares que as operam e que realizam a manutenção 

desse material, exigindo um conhecimento específico e a adaptação à nova 



filosofia da aeronave para que esses equipamentos possam manter-se 

constantemente em operação, e, que possamos também usufruir ao máximo o 

pontencial desses novos meios aéreos. 

Assim, a proposta desta pesquisa é fazer uma análise acerca das 

atividades de manutenção de 2º escalão realizadas por batalhões operacionais 

da Aviação do Exército verificando, desse modo, as necessidades quanto as 

especializações necessárias aos mecânicos de aeronave para que possam 

realizar a manutenção preventiva e corretiva de 2º escalão nas aeronaves AS 

365 K2. Também, levantar o número de equipes de manutenção necessárias 

para que o fluxo de manutenção atenda a demanda de disponibilidade dessas 

aeronaves para emprego. 

1.2 OBJETIVOS  

OBJETIVO GERAL 

Levantamento de informações que sirvam de subsídio para os Batalhões 

Operacionais que estão recebendo e os que receberão o novo modelo de Anv 

AS365K2 – Super Pantera sejam auxiliados na gestão de pessoal. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Levantamento de informações através da experiência já obtida pelo 2º 

Batalhão de Aviação do Exército e do Batalhão de Manutenção de Aviação do 

Exército com a manutenção da Anv AS365K2. 

Obtenção de dados quanto ao quantitativo de militares necessários para 

as manutenções ordinárias nas aeronaves dentro dos batalhões operacionais 

obtendo informações quanto a pontos fortes e oportunidades de melhoria. 

Levantamento de informações quanto as aptidões qualitativas 

necessárias para realizar a manutenção do Super Pantera. 

Realização de uma leitura dos dados obtidos traçando um modelo de 

formação das equipes de manutenção de 2º escalão quanto aos aspectos 

quantitativos e qualitativos das equipes de manutenção da Anv AS365K2. 

Visto isso, propõem-se compreender como as especializações obtidas 

pelos mecânicos de aeronave interferem no tempo de manutenção dos sistemas 

e equipamentos da aeronave, assim como qual é a interferência do tempo 

demandado para realizar as manutenções preventivas e corretivas com relação 

ao tamanho das equipes de manutenção. Utilizaremos como base para a coleta 

de dados que subsidiarão essa pesquisa as atividades desenvolvidas no 2º 

Batalhão de Aviação do Exército, Organização Militar que foi pioneira no 



recebimento das aeronaves AS 365 K2. Assim verificaremos quais foram as 

especializações obtidas pelos mecânicos de aeronave no que tange a 

preparação para o recebimento e a operação inicial da aeronave, também 

verificaremos quais foram os novos cursos ou estágios realizados por esses 

mecânicos ao longo do tempo para dar continuidades as atividades de 

manutenção de acordo com as demandas que apareceram no desenrolar das 

atividades com a nova aeronave. 

Ainda como escopo dessa pesquisa, analisaremos a composição 

quantitativa e qualitativa das equipes de manutenção e a quantidade de equipes 

disponíveis na Esquadrilha de Manutenção e Suprimento do 2º Batalhão de 

Aviação do Exército, subunidade responsável pela manutenção preventiva e 

corretiva de 2º escalão da Organização Militar, fazendo assim uma relação com 

a quantidade de aeronaves AS 365 K2 existente na Unidade. A partir de então 

analisar qual é a disponibilidade média para operação com essas aeronaves e 

verificar se essa disponibilidade é afetada pelo número de equipes de 

manutenção existente, bem como das especializações que os mecânicos 

possuem. 

1.3 JUSTIFICATIVA 

O estudo das análises supracitadas se revela de suma importância para 

a a contínua aeronavegabilidade das aeronaves AS 365 K2 nos batalhões 

operacionais, de modo que ocorra a conservação do desempenho das 

aeronaves e uma elevada disponibilidade desses meios para emprego. Essa 

visão encontra fundamento no Manual de Campanha C 1-29 Log Av Ex, que em 

seu item 8-1 trata: 

c. A manutenção deve ser tratada como uma atividade 
logística estratégica, pois a operacionalidade das unidades 
orgânicas da Bda Av Ex depende, de maneira incondicional, 
da perfeita execução das normas e critérios estabelecidos 
para a conservação das aeronaves, equipamentos, 
acessórios e armamentos em condições de uso. 
d. A manutenção de aeronaves é 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. Ela deve ser 
adaptada às necessidades operacionais tendo em vista a 
segurança, a economia e a eficácia (BRASIL, 2008). 

2 METODOLOGIA 

Como metodologia aplicada à pesquisa, foi realizado estudos 

observacionais, realizando a leitura de dados informatizados obtidos do sistema 



de gerenciamento e controle das aeronaves da Aviação do Exército. Também 

utilizei como ferramenta as informações recebidas da Esquadrilha de 

Manutenção e Suprimento do 2º Batalhão de Aviação do Exército, verificando a 

composição das equipes que realizam a manutenção de 2º escalão na aeronave 

AS365K2 e verificando também a especialização de cada militar ateniente a esse 

tipo específico de aeronave. O intuito de realizar essa leitura foi encontrar os 

conhecimentos que contribuem e as deficiências técnicas (os pontos em que 

faltam o conhecimento) para realizar a manutenção de 2º Escalão nas aeronaves 

AS365K2. Também identificar a demanda de serviço de manutenção e 

quantidade de militares disponíveis para realizá-la, esse fato teve o objetivo de 

obter subsídios para encontrar um número adequado de militares 

especializados, dentro de uma Esquadrilha de Manutenção pertencente a uma 

unidade aérea, que atenda adequadamente a demanda de manutenção de 2º 

escalão. Também utilizei ainda como ferramenta para obtenção de dados 

entrevistas com o pessoal responsável pela gestão de manutenção do 2º 

Batalhão de Aviação do Exército e assim obtive informações quanto a suficiência 

da qualificação e do efetivo existente. 

Para dar mais subsídios à pesquisa, buscou-se em manuais de exército 

estrangeiro qual é a composição doutrinária das frações de manutenção das 

unidades operacionais. Além disso, foi buscado em pesquisas na internet artigos 

relacionados a qualificação e composição das equipes de manutenção de 

aeronaves de asa rotativa. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O tema além de ser de interesse militar, também possui bibliografia no 

campo civil, já que aeronaves de asas rotativas também são amplamente 

utilizadas em diversas atividades da sociedade. No entanto, como a Anv AS 365 

K2 foi desenvolvida especialmente para o uso militar, sendo adaptada para isso, 

como por exemplo a adequação da aeronave para o voo OVN, entre outros 

componentes que a tornam operacional para o uso militar, e ainda, o Exército 

Brasileiro é pioneiro na utilização dessa Anv, já que ela foi desenvolvida e 

projetada especialmente para modernização da frota AS 365 K, a literatura 

disponível que seja específica sobre esse assunto fica extremamente reduzida.  

Também, ao tentarmos enquadrar mais especificamente na manutenção 

de aeronaves tipicamente militares, a literatura disponibilizada não é vasta nem 



aprofundada, pois como se trata de um material de emprego militar, as 

especificidades não são encontradas, apenas encontramos na literatura 

estrangeira modularidades mais genéricas das equipes de manutenção, sem 

fazer muita distinção entre aeronaves de asa rotativa e aeronaves de asa fixa. A 

literatura mais disponível em língua estrangeira encontrada foi na língua inglesa. 

Assim, buscou-se enquadrar a composição das equipes de manutenção 

e dos conhecimentos que devem ser disponibilizados e obtidos por essas com o 

que já existe na doutrina militar do Exército Brasileiro de acordo com os manuais 

existentes, mais especificamente os do campo da Aviação do Exército. 

Incluímos também como fonte de consulta, a experiência já obtida pelos 

militares da Aviação do Exército com a manutenção da aeronave AS 365 K2.  

2.2 COLETA DE DADOS 

As informações obtidas na literatura existente não foram suficientes para 

responder os questionamentos de forma que fosse encontrada uma resposta 

para o problema aqui tratado. Para aprofundar-se mais no assunto e no intuito 

de encontrar respostas para como deve ser a composição quantitativa e 

qualitativa necessária a uma equipe de manutenção de 2º escalão dos batalhões 

operacionais de aviação do Exército no que diz respeito a Anv modernizada AS 

365 K2, além da pesquisa bibliográfica foram utilizado outros meios de coleta de 

dados, sendo eles a entrevista e a pesquisa documental. 

2.2.1 ENTREVISTA 

Para obtenção de dados qualitativos para essa pesquisa, foram 

entrevistado os seguintes militares no desenvolvimento desse processo: 

Nome Justificativa 

RODRIGO OLIVEIRA 
FIGUEIRA – Cap  

Experiências tais como: Cmt do Pelotão Leve de 
Manutenção da Cia Leve de Manutenção do B Mnt Sup Av 

Ex nos anos de 2013, 2014 e 2015. Coordenador de 
manutenção da Cia L Mnt do B Mnt Sup Av Ex em 2016 e 

Cmt Cia L Mnt do B Mnt Sup Av Ex no ano de 2017. 

MARCUS VINÍCIUS 
GERMANO – Cap  

Experiências tais como: integrante da Esquadrilha de 
Manutenção e Suprimento do 2º BavEx em 2014 e 2015. 
Cmt do Pel Mnt da EMS do 2º BAvEx em 2016, 2017 e  

2018. 

LEONARDO DE OLIVEIRA E 
CRUZ MENDES – Cap 

Experiências tais como: gerente de manutenção da 1ª 
Esquadrilha de Emprego Geral do 2º BAvEx em 2015, 

integrante da Esquadrilha de Manutenção e Suprimento do 
2º BAvEx em 2016, 2017 e 2018. 

QUADRO 1 – Quadro dos militares especialistas (Gerentes de Manutenção) entrevistados Fonte: 
O autor. 
 
 
 



2.2.2 PESQUISA DOCUMENTAL 

No intuito de obter um reflexo da manutenção de 2º escalão realizada 

pelas Organizações Militares operacionais de Aviação do Exército, de forma que 

fosse obtidos dados qualitativos e quantitativos mais especificos, obteve-se as 

ordens de serviço das manutenções de 100 FH (Flight Hours) da estrutura – 

também chamada de célula da aeronave – da Anv AS 365 K2. Esse tipo de 

manutenção é tipicamente realizada pelas equipes de 2º escalão de manutenção 

das Unidades Aéreas e é considerada uma das manutenções mais complexas 

que o 2º escalão efetua, demandando efetivo qualificado e suficiente para a sua 

realização.   

Foram coletadas todas as ordens de serviço  de 100 FH de célula da 

aeronave AS 365 K2 realizadas desde o início do ano de 2018 até o presente 

momento, totalizando 5 ordens de serviço dessa natureza. Nas ordens de serviço 

em questão, obtivemos dados como quantidade de militares envolvidos na 

manutenção e tempo destinado para tal. 

Como é necessário o conhecimento específico do motor da aeronave, 

também foram buscadas ordens de serviço referentes as inspeções periódicas 

mais complexas realizadas em motores Arriel 2C2cg, motores esses da 

fabricante SAFRAN que equipam as Anv AS 365 K2. Como são motores 

modernos e muito mais evoluídos que os antigos  motores Arriel 1M1, eles 

demandam um número muito inferior de inspeções, pois foram projetados para 

isso. Assim não foi analisado apenas uma inspeção específica do motor Arriel 

2C2cg, e sim inspeções diversas como as de 25 FH, 50 FH e 100 FH de motor, 

totalizando um total de 8 ordens de serviço.  

Ainda como pesquisa documental, foram levantados os cadastros dos 

mecânicos de Anv que realizaram as manutenções das ordens de serviço 

analisadas nessa pesquisa. Esse evento teve a finalidade de verificar as 

especializações e habilitações que esses mecânicos de Anv possuem para 

realizar as manutenções requeridas nas ordens de serviço analisadas.  

3. RESULTADO E DISCUSÃO 

3.1 RESULTADO DAS PESQUISAS CONCEITUAIS   

Baseado na literatura que serviu de base para essa pesquisa, encontramos 

como fator primordial para o funcionamento de qualquer Unidade Aérea é a 

adequada manutenção das aeronaves, já que qualquer atividade operacional 

realizada em um Batalhão de Aviação do Exército necessita imprescidivelmente 



de aeronaves. A manutenção visa fornecer aeronaves com disponibilidade e 

conservação de desempenho adequados e com seguranção para as missões 

aéreas.  

A manutenção é a função logística preponderante para a Av Ex. A 
operacionalidade do Esqd Av Ex depende, de maneira incondicional, 
do exato cumprimento das normas e critérios estabelecidos para a 
conservação das Anv, seus armamentos e equipamentos. (BRASIL, 
2003, p. 7-4) 

 Norteado por esses fatores, encontramos no Manual de Campanha IP-1-

20 de 2003 os fatores ligados a manutenção que são primordiais para o bom 

andamento das atividades, sendo eles os três que se seguem: a habilitação do 

pessoal especializado, o conhecimetno técnico agregado e o ferramental e 

equipamentos de manutenção. Segundo o manual supracitado verificamos que 

a habilitação do pessoal especializado e o conhecimento técnico são fatores que 

devem estar presente nos militares que realizam a manutenção orgânica das 

aeronaves dos Batalhões de Aviação do Exército, fatores que se ausentes 

impedem o início de qualquer trabalho de manutenção na aeronave, tendo em 

vista a seguranção, e até mesmo a eficácia dos trabalhos. 

 Mesmo na literatura civil encontramos ideias que corroboram a 

mentalidade de manutenção de aeronaves desenvolvida no Exército Brasileiro, 

como podemos ver no seguinte trecho: 

A manutenção planejada e realizada com eficiência é de suma 
importância para no sucesso de manutenção da operacionalidade dos 
helicópteros, vale ressaltar que de nada adianta termos os mais 
modernos equipamentos, as melhores instalações, os melhores 
sistemas de gerenciamento de manutenção se não tivermos realmente 
levando em consideração a atitude de todas as pessoas ligadas ao 
processo de manutenção das aeronaves(GODÓI, Carlos Duarte, 
Doutrina de Manutenção, 2000, p.002).

Quando raciocinamos com uma situação de combate, devemos ter em 

mente que a necessidade de pessoal qualificado e em número suficiente é 

potencializada, primeiramente por uma maior demanda de horas de voo para as 

aeronaves e, além disso, uma maior quantidade de aeronaves disponíveis para 

emprego. Também devemos ter a percepção que ocorre um grande desgaste 

dos meios aéreos provocado pelo atrito das operações. 

AVIATION MAINTENANCE SUPPORT, (...) personnel intensively 
manage aviation unit maintenance to keep as many aircraft mission 
capable as possible. In combat, there is a large increase in flying hours 
and a greater demand for operational aircraft. These increased 
requirements are complicated by higher attrition and battle damage 
rates. These requirements create shortages of repair parts and 
replacement aircraft. To offset these shortages, the rapid recovery and 
repair of Army aircraft systems and components are essential. A 



controlled exchange/cannibalization policy, rapid recovery of damaged 
or downed aircraft, and a flexible system of cross-leveling spares is an 
essential part of the transition into the rigorous demand of combat 
maintenance (Field Manual Nº63-1, Headquarts-Departament of the 
Army,USA, 1994, p.9-7). 

O Manual de Campanha C 1-29, 1ª edição, de 2008 nos traz bem a 

definição de quais atividades de manutenção orgânica devem ser realizadas por 

integrantes das Esquadrilhas de Manutenção e Suprimento dos Batalhões de 

Aviação do Exército. Nesse manual fica claro que as Unidades Aéreas participam 

da atividade logística de manutenção das suas próprias aeronaves, o que 

demonstra a necessidade de terem pessoal qualificado e especializado para 

realiza-lás. 

A NARMAvEx (Normas Administrativas Referentes ao Material de Aviação 

do Exército) de 2009 nos apresenta uma visualização clara das atividades de 

manutenção a serem realizadas pelas Unidades Aéreas. Abaixo segue tabela 

retirada da NARMAvEx que demonstra, entre outras, as atividades de 

manutenção que devem ser realizadas por um Batalhão de Aviação do 

Exército(Figura 1). 

 



 

FIGURA 1 – Distribuição e organização das atividades relativas à manutenção no âmbito da Av 
Ex. 
Fonte: NARMAvEx – Normas Administrativas Referentes ao Material de Aviação do Exército. 
Comando Logístico, Art. 50. 

 Para um melhor entendimento dos conceitos presentes na tabela, 

apresentaremos as definições presentes na NARMAvEx para os termos 

utilizados dentro do escopo da nossa pesquisa. Antes é importante ressaltar que 

o Manual de Campanha C 1-29 nos apresenta uma conceituação diferente 

quanto aos escalões de manutenção e também um enquadramento diferente, no 



entanto a NARMAvEx é um documento mais atual e o que realmente está em 

prática no momento quanto a esses fatores. 

Quando a norma se refere a manutenção orgânica, temos que ter em 

mente que é a categoria de manutenção na qual compreende todas as atividades 

de manutenção nos helicópteros que exigem uma intervenção mais constante 

pela maior frequência em que são realizadas e que também exigem intervenções 

mais rápidas para que a operacionalidade não seja prejudicada de forma 

substancial. Essa categoria de manutenção é executada pelas Unidades Aéreas 

detentoras das aeronaves, com as suas próprias ferramentas e pessoal 

especializado para esse fim. 

 Quanto aos escalões de manutenção, o presente entendimento é que aos 

Batalhões de Aviação do Exército competem as manutenções de 1º nível, as 

quais abragem o 1º e o 2º escalão. As atividades e os tipos de manutenção 

atinentes a esses escalões estão apresentados na Figura 1, não necessitando 

maiores explicações. 

3.2 RESULTADO DA PESQUISA PRÁTICA 

 Após essa breve explanação teórica para melhor entendimento do 

assunto, passamos agora a situação mais prática, identificando como está 

distribuída atualmente a frota de Anv AS 365 K2 nas OMAvEx, como estão 

estruturadas as SU Mnt Sup/OMAvEx para a manutenção dessas aeronaves e 

qual a presente especialização desses militares.  

 Atualmente o 2º BAvEx é a única OM que opera com esse tipo de 

helicóptero. Após contato com a referente Unidade, foi informado que existem 7 

(sete) aeronaves AS 365 K2 em operação no 2º BAvEx.  

 Quanto a estrutura normal de uma equipe de manutenção de aviação para 

manutenções preventivas de 2º escalão, normalmente é adotado o formato de 

uma equipe composta por 1 (um) inspetor de Anv, 2 (dois) mecânicos de 

estrutura de aeronave habilitados em para manutenção na célula e nos motores 

da Anv e 1 (um) mecânico com especialização em aviônica. Esse formato totaliza 

um total de 4 (quatro) militares. Contudo esse é um formato genérico, podendo 

sofrer alterações ou modularizações de acordo com  a complexidade da 

atividade de manutenção a ser desenvolvida. 

 Após entrevista com o Cap Germano e com o Cap Oliveira e Cruz, obtive 

informações quanto a estrutura atual da Esquadrilha de Manutenção e 



Suprimento do 2º BAvEx, mais especificamente quanto as equipes de 

manutenção especificamente destinadas a Anv AS 365 K2. Foi informado que 

essa SU Mnt Sup trabalha em um formato mais específico para atender as 

demandas de manutenção da Anv em questão, e isso se deve principalmente a 

complexidade e as inovações tecnológicas que o helicóptero possui. As equipes 

são divididas da seguinte forma: 

Tipo de equipe Quantidade de 

equipes 

Quantidade de 

especialistas por 

equipe 

Função que 

desempenham por 

equipe 

Equipe de Célula 2 (duas) 5 (quatro) - 1 (um) inspetor 

- 4 (três) mecânicos 

Equipe de Aviônica 1 (uma) 3 (três) - 1 (um) inspetor 

- 2 (dois) mecânicos 

TABELA 1  - Composição das equipes de manutenção para as Anv AS 365 K2. 
Fonte: O autor. 

Segundo as informações quantitativas obtidas chegamos ao efetivo de 13 

(treze) militares dedicados exclusivamente à manutenção das Anv AS 365 K2. 

De acordo com o Cap Germano, esse número até pode parecer maior do que o 

necessário, mas no entanto temos que levar em conta a especifidade e o nível 

técnico de cada militar. Conforme foi explicado por ele, no que se refere as 

equipes de manutenção de célula de Anv, dos 4 (quatro) mecânicos existentes 

em cada equipe, apenas 1 (um) mecânico da equipe possui experiência e 

capacidade técnica plena para realização de trabalhos de manutenção de 

estrutura da aeronave e de motor de 2º escalão, sendo que dos três restantes, 1 

(um) deles possui experiência e conhecimento em um nível intermediário e os 

outros 2 (dois) apenas um nível básico de conhecimento, podendo ser 

enquadrados como “aprendizes” na realização de manutenções mais complexas 

de 2º escalão como por exemplo as manutenções periódicas de 100 FH (Flight 

Hours). 

Quanto a equipe de aviônica das Anv AS 365 K2, como foi apresentado 

pelo Cap Germano e pelo Cap Oliveira e Cruz, a equipe é composta por 1 (um) 

inspetor com alto nível técnico, 1 (um) mecânico mais experiente e 1(um) 

mecânico com um nível menor de conhecimento menor. Todos os militares 

dessa equipe possuem especialização na área de aviônica.  



Após uma abordagem quantitativa, verificando o efetivo existente no 

2ºBAvEx dedicado exclusivamente para a manutenção de 2º escalão, foi 

levantado dados quanto as especializações, cursos e estágios que habilitam os 

militares que compõem essas equipes a manutenirem as Anv AS 365 K2. Essas 

informações constam nas tabelas seguintes, sendo a primeira tabela (Tabela 2) 

referente aos inspetores de manutenção de aeronave conforme se segue: 

Especialização, Cursos ou Estágios Quantidade  de inspetores com a 

especialização, curso ou estágio 

Inspetor de Manutenção de Aviação 3 

Estágio THM Aeronave AS 365 K e Estágio de 

diferenças entre a Anv AS 365 K e AS 365 K2 

3 

Estágio de manutenção de motores de helicópteros 2 

Estágio de manutenção de motor Arriel 2C2cg – 1º nível 3 

Especialização em mecânico de estrutura de aeronave 2 

Especialização em mecânico de aviônica 1 

Estágio de piloto automático AS 365 K 1 

Sistemas Elétricos 1 

Estágio On The Job Training da Anv AS 365 K2 2 

TABELA 2  - especializações, cursos e estágios dos inspetores para a Anv AS 365 K2. 
Fonte: O autor. 

  A próxima tabela (Tabela 3) é referente aos mecânicos de estrutura e 

motores da Anv AS 365 K2 quanto aos estágios, cursos ou especializações que 

possuem: 

Especialização, Cursos ou Estágios Quantidade  de mecânicos com a 

especialização, curso ou estágio 

Especialização em mecânico de estrutura de aeronave 5 

Estágio THM Aeronave AS 365 K e Estágio de 

diferenças entre a Anv AS 365 K e AS 365 K2 

8 

Manutenção de motores de helicópteros 3 

Estágio de manutenção de motor Arriel 2C2cg – 1º nível 3 

Estágio On The Job Training da Anv AS 365 K2 1 

TABELA 3  - especializações, cursos e estágios dos mecânicos de célula e motor para a Anv AS 
365 K2. 
Fonte: O autor. 

 Agora é apresentada uma terceira tabela (Tabela 4) referente aos 

mecânicos de aviônica da Anv AS 365 K2 constando as suas especializações, 

cursos ou estágios que possuem: 



Especialização, Cursos ou Estágios Quantidade  de mecânicos com a 

especialização, curso ou estágio 

Especialização em mecânico de aviônica 2 

Estágio THM Aeronave AS 365 K e Estágio de 

diferenças entre a Anv AS 365 K e AS 365 K2 

2 

Estágio de piloto automático AS 365 K 2 

Estágio de manutenção de motor Arriel 2C2cg – 1º nível 1 

Estágio On The Job Training da Anv AS 365 K2 1 

TABELA 3  - especializações, cursos e estágios dos mecânicos de aviônica para a Anv AS 365 
K2. 
Fonte: O autor. 

 Quanto aos cursos e estágios apresentados, foram selecionados para 

compor essa pesquisa somente aqueles que habilitam ou agregam 

conhecimento ao especilista para realizar as atividades de manutenção 

especificamente na Anv AS 365 K2. Enfatiza-se que os militares que compõem 

as equipes de manutenção da Esquadrilha de Manutenção e Suprimento do 2º 

BAvEx possuem outros cursos e estágios na área de aviação e na área militar, 

contudo como não haviam relação direta com a manutenção da Anv AS 365 K2, 

não foram apresentados nas tabelas acima (Tabela 2, Tabela 3 e Tabela 4). 

  Concluída a obtenção de dados quantitativos e qualitativos das equipes 

de manutenção de 2º escalão da Anv AS 365 K2 da Esquadrilha de Manutenção 

e Suprimento do 2º BAvEx, passaremos agora a analisar a execução dos 

trabalhos de manutenção através dos dados obtidos das ordens de serviço 

executadas. Como já mencionada nessa pesquisa, foram verificadas 5 (cinco) 

ordens de serviço de 100 FH de célula. A partir dessas ordens de serviço 

constatou-se que são utilizados em média 4 militares para a execução da 

inspeção de 100 FH. Também constatou-se que o tempo médio de execução da 

inspeção de 100 FH, de acordo com as ordens de serviço analisadas, é de 20,5 

horas.   

Quanto as ordens de serviço obtidas referente aos motores, foi constatado 

que eram inspeções muito simples que não requeriam muita experiência e 

grande conhecimento técnico por parte do especialista, sendo elas realizadas 

quase que na plenitude por militares da SU detentora da Anv, a 1ª Esquadrilha 

de Emprego Geral do 2º BAvEx. Verificado esse fato, os dados obtidos através 

da análise das ordens de serviço específicas de motor não representativas para 



a análise quantitativa e qualitativa das equipes de manutenção de 2º escalão das 

Unidade Aéreas. 

 Para obter mais subsídios para a pesquisa, foi solicitado ao Cap 

Germano, atual Cmt do Pel Mnt responsável pela execução das ordens de 

serviço analisadas para apresentar a sua visão quanto a execução da 

manutenção de 2º escalão da Anv As 365 K2. Como contou o entrevistado, 

devido as Anv começarem a ser recebidas pelo 2º BAvEx no ano de 2014, na 

data atual as suas equipes já possuem suficiente conhecimento e experiência 

para a execução das inpeções de 100 FH. Como citado por ele, os requisitos 

básicos para habilitar o mecânico a realizar a manutenção na aeronave é 

primeiramente realizar o THM da Anv AS 365 K2, sendo que como praticamente 

todos os militares já possuiam o THM da Anv AS 365 K, isso facilitou em parte a 

absorção do conhecimento, mas isso não é suficiente para a realização de 

manutenções de 2º escalão, pois não dá a experiência e o conhecimento técnico 

necessário ao mecânico para inspeções de maior complexidade. Ele salientou 

também que para a execução de qualquer inspeção no motor é necessário 

realizar o estágio de manutenção do motor Arriel 2C2cg, e que diferentemente 

do que ocorria na Anv AS 365 K, a Anv AS 365 K2 envolve um grande número 

de sistemas eletrônicos de controle e monitoração do motor, o que obrigou os 

mecânicos em aviônica a também realizaram o estágio do motor, convergindo 

assim a uma nova concepção e uma adequada manutenção dos motores que 

agora necessitam de uma maior interação entre os especialistas em estrutura e 

motor e os especialistas em aviônica.   

 O entrevistado Cap Oliveira e Cruz abordou quanto a complexidade das 

panes na aeronave. Conforme a visão do entrevistado, muitos sistemas da 

aeronave foram atualizados ou substituídos, principalmente no que tange a 

aviônica e os sistemas elétricos da aeronave. Conforme ele mencionou, embora 

alguns mecânicos tenham realizado um estágio mais profundo na aeronave, 

sendo ele o  On The Job Training na empresa HELIBRÁS S/A, fator que 

aprofundou bastante o conhecimeto dos militares, eles ainda estão muito 

carentes em estágios do sistema elétrico, piloto automático e sistema de 

aviônicos específicos da Anv AS 365 K2. Como eles ainda não possuem 

especilistas com esses estágios, quando encontram alguma pane em algum 

desses sistemas do helicóptero, as pesquisas de pane se tornam lentas e 



demoradas, pois demandam em corrente solicitação de apoio técnico da 

empresa, e também, no aprendizado do correto e minucioso funcionamento 

desses sistemas em parte desconhecidos. 

 Na entrevista realizada com o Cap Figueira, as informações obtidas foram 

semelhantes as apresentadas pelo Cap Oliveira e Cruz. O Cap Figueira 

observou que como esse modelo de Anv ainda é recente para a Aviação do 

Exército, e devido as atualizações que os modelos entregues posteriormente 

sofreram em relação aos primeiros helicópteros AS 365 K2 ( já que apenas a 

quinta aeronave AS 365 K2  entregue veio na sua versão final, tendo assim que 

as Anv AS 365 K2 anteriores a ela voltarem a fabrica para serem atualizadas) os 

seus mecânicos especialistas, embora tivessem a habilitação mínima necessária 

para realizar as devidas manutenções, também careciam de experiência, o que 

acarretava em uma demanda de tempo maior para realizar as inspeções 

necessárias. Também reforçou que quando se tratavam não de inspeção, mas 

sim de pane no sistema elétrico da aeronave, principalmente dos equipamentos 

do painel, não havia um mecânico em aviônico com experiência e habilitação 

suficiente para solução da pane. 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 A presente pesquisa teve por intenção levantar informações acerca da 

manutenção realizada na Anv AS 365 K2, com o objetivo de levantar melhorias 

no processo.  O foco do trabalho foi a manutenção de 2º escalão realizada por 

meio da Esquadrilha de Manutenção e Suprimento de um Batalhão de Aviação 

do Exército, com a tentativa de verificar a suficiência do efetivo e do 

conhecimento técnico para a correta e segura manutenção das Anv AS 365 K2.  

 Através da revisão da literatura conseguiu-se compreender as atividades 

de manutenção que devem ser desenvolvidas no 1º nível, especificamente 

dentro do 2º escalão e o que elas devem proporcionar. Assim foi visto que a 

principal finalidade da manutenção de 2º escalão é proporcionar a continuidade 

das operações aérea por parte das Unidades Aéreas, se tratando assim de 

manutenções que tenham tempo limitado de modo que não causem prejuízo 

substancial à operacionalidade de um Batalhão de Aviação. 

Desta feita, o trabalho primordial realizado foi verificar se as equipes de 

manutenção de 2º escalão da Anv AS 365 K2 estão constituídas 



quantitaivamente e qualitativamente de modo suficiente para atender as 

demandas das missões aéreas. Observou-se que para as manutenções 

preventivas de 2º escalão, as equipes de manutenção compostas por 4 (quatro) 

militares, sendo um total de 3 (três) equipes, são quantitativamente suficientes 

para a realização da manutenção requerida. Quanto as habilitações necessárias, 

foi possível verificar que mesmo para as inspeções preventivas, o fator 

qualitativo acabou prejudicando mais as atividades de manutenção, e que além 

de cursos e estágios, é necessária uma constante reciclagem do pessoal e um 

pensamento de rotatividade futura, já que apenas a habilitação na aeronave não 

é suficiente para uma manutenção eficiente, econômica e segura, e sim uma 

larga experiência no modelo de Anv em que se realiza a manutenção, no caso 

em questão o modelo AS 365 K2. 

Ficou evidente também que quando trata-se de pane na aeronave e que 

envolvem os vetores de 2º escalão de manutenção da Anv AS 365 K2, há muita 

carência nos sistemas que foram atualizados ou substituídos do helicópteros, 

com ênfase no sistema elétrico, piloto automático e nos aviônicos da aeronave, 

sendo esses os que demandam mais tempo e uma qualificação maior do pessoal 

especializado. 

Visto isso, recomenda-se que sejam planejados, se possível a curto 

prazo, a realização de mais estágios e cursos específicos da aeronave AS 365 

K2, principalmente para os mecânicos de aviônica. Esse evento, se realizado, 

além de otimizar a manutenção de 2º escalão do 2º BAvEx, única OM que possui 

o modelo de Anv em questão, também contribuirá muito no recebimento das 

próximas Anv AS 365 K2 que serão recebidas pelo Exército Brasileiro por meio 

de outros Batalhões de Aviação. 
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