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UMA ANÁLISE DA SOBRECARGA NA MANUTENÇÃO DE AERONAVES DA 

AVEX NA OPERACIONALIDADE DO HELICÓPTERO 

 
Thiago dos Santos Torres* 

Thiago Ferraz de Bastos Peres** 
 
RESUMO 
O artigo científico procurou fazer uma relação entre os efeitos da sobrecarga de manutenção de 
aeronaves, sobre os inspetores e mecânicos, versus a operacionalidade das aeronaves da 
Aviação do Exército. Para isso, pesquisou-se na literatura, nacional e internacional, todo o 
material possível acerca do tema. E, como exemplo prático, foi utilizado como referência o 1º 
Batalhão de Aviação do Exército (1º BAvEx) possuidor atualmente de 08 aeronaves HM-4 
(Jaguar). Especificamente, o Pelotão de Manutenção Jaguar da Esquadrilha de Manutenção e 
Suprimento (EMS), Subunidade do 1º BAvEx, responsável pela manutenção em 1º escalão e de 
alguns cartões de manutenção de 2º escalão, o qual é atribuição do Batalhão de Manutenção e 
Suprimentos de Aviação do Exército (Btl Mnt Sup Av Ex). O Pelotão de Manutenção Jaguar 
atualmente é composto pela seguinte equipe de manutenção 03 inspetores, 13 mecânicos de 
célula e 03 mecânicos aviônicos e ainda 02 auxiliares de mecânico. O Pelotão, hoje, não tem o 
efetivo adequado. Tendo em vista, que realiza manutenção superior ao previsto nos manuais de 
instrução e tem um grande número de H225M.  
 
Palavras-chave: Sobrecarga, Manutenção, Equipe de Manutenção, Operacionalidade, HM-4, 
Jaguar, 1º BAvEx, Subunidade, Pelotão. 
 
ABSTRACT 
The scientific article sought to make a relation between the effects of aircraft maintenance 
overload on inspectors, and mechanics with the operational conditions of the aircraft released for 
flight by Army Aviation. For that, it was researched in the national and international literature, all 
possible material based on the theme. And as a practical example the 1st Army Aviation Battalion 
(1º BAvEx), currently owner of 08 HM-4 aircraft (Jaguar) was used as a reference. Specifically, 
the Jaguar Maintenance Platoon of the Maintenance and Supply Squad (EMS), sub-unit of the 
1st step which is responsible for maintenance in 1st step and some maintenance scheduling cards 
of 2nd step which is assigned by the Aviation Maintenance and Supply Battalion of the Army (Btl 
Mnt Sup Av Ex). The Jaguar Maintenance Platoon is currently made up of the following 
maintenance team: 03 maintenance inspectors, 13 cell mechanics and 03 avionics mechanics, 
and 02 mechanic assistants. The platoon, today, does not have the adequate staff. In view, it 
performs maintenance higher than that provided in the instruction manuals and has a large 
number of H225M. 
 
Keywords: overload, maintenance, maintenance team, operation, HM-4, Jaguar, 1st BAvEx, 
subunit, platoon. 
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1 INTRODUÇÃO 

Com a recriação da Aviação do Exército (AvEx), em meados dos anos 90 

(noventa), estabeleceu-se a sede na cidade de Taubaté-SP. A frota adquirida 

consistiu-se de 16 (dezesseis) helicópteros HB 350 L1 – Esquilo (HÁ-1) e 36 

(trinta e seis) AS-365K Pantera (HM-1). As necessidades operacionais do 

Exército Brasileiro (EB) verificaram a pertinência na ampliação da frota e após a 

aquisição principal foram comprados mais 20 (vinte) aeronaves AS 550 A2 

Fennec (versão  HA-1 adaptada ao voo OVN).  

 Em 1997, após integrar a missão de observadores militares Peru-

Equador (MOMEP), incorporam a frota do Exército Brasileiro mais 04 (quatro) 

aeronaves, S70-A – Black Hawk (HM-2). 

O Exército até então dotado de aeronaves de pequeno porte, verificou a 

necessidade de aparelhar a Força Terrestre com aeronave de asa rotativa de 

médio porte, adquirindo, assim, ao acervo de helicópteros 08 Anv AS 532 EU – 

Cougar (HM-3) no ano de 1999. 

No ano de 2008, por último, o Governo Brasileiro da época resolveu a 

partir de um projeto da Força Aérea Brasileira (FAB), denominado Projeto HXBr, 

adquirir 50 helicópteros de médio porte em uma compra conjunta do Ministério 

da Defesa (MD) do modelo de aeronave H225M, com nomenclatura HM-4 no 

EB, para todas as Forças Armadas (FA) sendo assim distribuídos 16 para 

Marinha do Brasil (MB), 16 para o Exército Brasileiro (EB) e 18 para Força Aérea 

Brasileira (FAB). 

Analisando o contexto apresentado, chega-se a 100 (cem) o total de Anv 

que a AvEx possui, tendo 08 (seis) modelos distintos. Considerar-se-á a 

modernização das Anv AS-365K Pantera em Pantera K2 e as Anv Esquilo e 

Fennec em Fennec Avex. Tais atualizações trazem modificações que tanto 

pilotos, gerentes, inspetores e mecânicos necessitam de cursos específicos para 

trabalharem com as novas versões. 

Observa-se que, com o grande acervo de Anv em modelos diferentes, a 

gestão de pessoal torna-se fundamental para evitar a sobrecarga sobre as 

equipes e militares que compõem a manutenção. Por isso, uma gestão de 

recursos humanos eficiente na distribuição da mão de obra entre as Unidades 
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AvEx pode trazer operacionalidade sem colocar em risco à saúde de militares 

empregados na manutenção contribuindo com a segurança de voo. 

 
 

1.1 PROBLEMA  

Da recriação até o momento, percebe-se um aumento significativo na frota 

Avex e também na demanda de manutenção das aeronaves do EB. Contribuindo 

de forma substancial na utilização dos meios aéreos em operações reais ou de 

adestramento. 

Do exposto acima, questionam-se: 

O Pelotão de manutenção Jaguar do 1º Bavex, no que tange os inspetores 

e mecânicos de linha na composição atual é suficiente? Na composição atual há 

sobrecarga individualmente nos inspetores e mecânicos? E em equipe? A 

aeronave liberada para voo está totalmente operacional? 

 

1.2 OBJETIVOS  

O objetivo geral é visualizar se há excesso de manutenção e possível 

desgastes acima do normal no militar (inspetor ou mecânico) ou na equipe de 

manutenção tomando como base o Pelotão de Manutenção Jaguar do 1º BAvEx 

e a operacionalidade da aeronave manutenida. 

 Para chegar em uma melhor análise do objetivo geral, foram traçados 

objetivos específicos, abaixo relacionados, com a finalidade de elucidar o artigo 

científico: 

a) Identificar a composição do Pelotão de Manutenção Jaguar no que 

tange o efetivo da linha de manutenção; 

b) Verificar se há sobrecarga na manutenção do HM-4 no 1º BAvEx; 

c) Verificar a operacionalidade da aeronave quando liberada para voo; e 

d) Verificar a complexidade de manutenção da Anv HM-4 em relação às 

demais aeronaves do EB 

 

1.3 JUSTIFICATIVAS E CONTRIBUIÇÕES 

Com o aumento do número de aeronaves da AvEx substancialmente dos 

anos 90 até os tempos atuais do presente estudo. Verifica-se, que o número de 

mecânicos e inspetores não é suficiente ou está mal distribuído entre as 

Unidades Avex. 
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 Pode-se até mesmo, verificar que as aeronaves poderiam estar 

elencadas pelos Batalhões por sua complexidade de manutenção. E, assim, 

transformar em um dos fatores de decisão para distribuição das Anv pelas OM 

AvEx. E não só pelos aspectos táticos e operacionais, hoje adotados pela AvEx. 

Para isso, a atual estrutura de pessoal do Pelotão de Manutenção Jaguar 

será analisada como parâmetro a fim de chegar a alguma resposta para o 

exposto acima. 

Neste sentido, o presente trabalho justifica-se por promover uma reflexão 

embasada em procedimentos científicos a respeito do tema que é atual, pois a 

sobrecarga aflige todas as profissões e funções civis ou militares. E, ainda, 

buscar identificar possíveis erros de distribuição de mão de obra para a atividade 

de manutenção das aeronaves. 

Esse trabalho visa analisar tais questões, elencadas acima, para 

contribuir com a máxima operacionalidade da Unidade de Aviação do Exército 

em seu emprego nas missões reais e de adestramento. Tal fato a ajudará 

positivamente na excepcional imagem e capacidade do Vetor Aéreo da Força 

Terrestre. 

O Presente estudo pretende analisar os efeitos de uma possível 

sobrecarga nos elementos que compõem as equipes de manutenção, focando 

no Pelotão de Manutenção Jaguar do 1º BAvEx.  Com isso, verificar-se-á 

operacionalidade da aeronave é afetada ou não. 

Pretende-se, também, caso haja indicativo de sobrecarga, apontar uma 

necessidade de mudança na gestão de pessoal ou adotar outras medidas de 

gestão organizacional. Tudo isso, para que haja mudança no cenário atual, tendo 

em vista, que pode colocar em risco à saúde do militar, bem como a 

operacionalidade da aeronave. Tais mudança contribuiriam para o aumento da 

segurança de voo da AvEx. 

 

2 METODOLOGIA  

A fim de aumentar o cabedal de conhecimento acerca do conteúdo, 

buscou-se um delineamento da tese, esmiuçando informações na internet, por 

meio de questionários e por uma ampla análise dos dados disponibilizados pela 

literatura sobre o tema sobrecarga no trabalho e na aviação com ênfase em 

manutenção e gerenciamento de pessoal. 
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Quanto à forma de abordagem, buscou-se um misto entre à quantitativa 

e qualitativa, pois os dados gerados pelo questionário apresentado aos militares 

da linha de manutenção foram cruzados com a bibliografia acerca da tese. 

Quanto ao objetivo geral, a metodologia aplicada foi à explicativa, uma 

vez que o assunto é bastante conhecido e procura-se conectar as ideias para 

compreender causas e efeitos de uma possível sobrecarga versus 

operacionalidade das aeronaves. 

2.1 REVISÃO DE LITERATURA 

O planejamento da pesquisa teve como base procurar amplas fontes 

diversificadas, como monografias, artigos científicos, de revistas e livros 

especializados. Não foi definida uma delimitação da busca quanto ao período de 

tempo, porque a quantidade de material disponível, das mais antigas às mais 

modernas atende ao tema proposto. 

As palavras chaves utilizadas foram Sobrecarga, Manutenção, Equipe de 

Manutenção, Operacionalidade, HM-4, Jaguar, 1º BAvEx, Subunidade, Pelotão 

na base de dados da Rede de Bibliotecas do Exército, EB conhecer e Google 

Scholar, as quais foram consultadas nas diversas bases de dados, em sítios 

eletrônicos de procura ou busca na rede mundial de computadores. 

a. Critério de inclusão: 

- Foram utilizados os materiais encontrados em português e inglês 

relacionados à sobrecarga no trabalho, manutenção de aeronave e definições 

de determinados termos do jargão militar. 

b. Critério de exclusão:  

- Por se tratar de um assunto explorado, não foi utilizado nenhum critério 

de exclusão, pois os assuntos relacionados ao tema conjugam-se, mesmo não 

sendo diretamente sobre aviação. 

Com a finalidade de atender os objetivos, faz-se necessário entender 

quais os níveis de manutenção que a Unidade Aérea deve realizar. Com isso o 

quadro abaixo traz os escalões de manutenção de responsabilidade da Unidade 

Aérea, Batalhão de Manutenção e Suprimento de Aviação do Exército e Indústria 

Civil. 
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Quadro 1 - Responsabilidade pela manutenção por escalão 

 

Fonte: IP 1-20, 1ª Ed. 2003 

 

Pode-se verificar pelo quadro acima que o Batalhão de Aviação por meio 

da sua Esquadrilha de Manutenção (EMS) realiza apenas o 2º escalão de 

manutenção, na modalidade inspeções horárias, ou seja, inspeções que param 

o voo da aeronave quando a aeronave atingir determinado número de horas 

voadas. 

Porém, não é o que ocorre na Unidade com muita frequência os Pelotões 

de Manutenção Jaguar e Fennec Avex do 1º BAvEx realizam inspeções 

superiores ao descrito da IP1-20. Com isso, aumenta-se a carga de trabalho dos 

militares envolvidos na manutenção, não há aumento do efetivo para realização 

dos trabalhos. Vale ressaltar que os profissionais de manutenção na Unidade 

Operacional podem responsabilizar-se por escalões de manutenção acima sem 

prejuízo para segurança de voo no que tange capacidade técnica. 
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E na literatura temos o autor Velázquez, Lozano e Escalante (Manual 

Ergonomía,1995) que apresenta uma definição mais completa para a 

sobrecarga: 

 

O trabalho mental implica mecanismos mentais de decisão e 

tratamento da informação, em que são utilizadas estruturas superiores, 
como atenção, pensamento e memorização. Há dois tipos de trabalho 
mental: os qualificados e os pouco qualificados. No primeiro a 
sobrecarga aparece pelo uso excessivo de funções cognitivas e 
intelectuais. No segundo, a pouca carga surge devido à utilização 
exagerada dos mecanismos sensório-motores, com pouco 
aproveitamento das estruturas superiores, acarretando diminuição das 
funções intelectuais, já que tipo de trabalho executado implica pouco 
ou nenhum compromisso mental, tornando-se repetitivo e monótono. 
Na sobrecarga, porém, o trabalho mental torna-se absorvente, 
excedendo os limites toleráveis pelo trabalhador. 

 

Portanto, é visto no texto acima que a sobrecarga pode reduzir a 

capacidade de atenção e concentração do trabalhador. Tendo efeito que 

reduzem suas capacidades cognitivas e intelectuais. 

Além disso, Galvan, Tatiana (Carga de Trabalho: Definição, Fatores 

influentes e Identificação de causa raiz, 2015) apresenta uma definição mais 

completa para as consequências referentes à carga de trabalho:  

 

Como afirma Daniel et al. (2005) os fatores influentes na carga de 
trabalho desempenham um importante papel nas consequências 
referentes a esta e seus agravamentos. Quando se refere às 
consequências que os fatores podem causar na carga de trabalho, e 
então influenciar no ser humano, foram encontrados 12 estudos (34%) 
que não possuem informação relacionadas, mas a grande maioria 
somando um total de 23 estudos (66%) possuem informações que 
demonstram o prejuízo. Dentre estes prejuízos encontramos 
diminuição do desempenho, fadiga, aumento dos erros, Síndrome de 
Burnout, desequilíbrio na vida profissional, incapacidades para o 
trabalho, dores musuesqueléticas (BOER, 1997; CODERRE et al., 
2010; GENTZLER, SMITHER, 2012; GREGORIADES, SUTCLIFFE, 
2006; PANARI et al., 2012; PHILIPS, SEM,MCNAMEE, 2008; STASI, 
ANTOLÍ, CAÑAS, 2011; SUNDSTRUP et al., 2013).  

  

O autor acima, expõe fatores que influenciam na carga de trabalho e seus 

reflexos negativos no rendimento do trabalhador. Que vão de fadiga até 

Síndromes que afetam o organismo da pessoa. Isso demonstra que no presente 

estudo a operacionalidade das aeronaves podem está sendo afetadas. E 

diminuindo a capacidade da OM AvEx. 
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Por fim, o quadro 02, abaixo, esclarece as características dos três tipos de 

medidas para avaliação da carga de trabalho: 

 
Quadro 02: Características dos três tipos de medidas para avaliação da carga de 

trabalho 

 
Fonte: Rev. Bras. Med. Trab. Vol 3. Nº 1 p 34. Jan-jul 2005 

 

 
E verifica-se que a Medida Subjetiva presente no quadro acima é o mais 

adequado para o presente Artigo. Dando substancial suporte para as discussões 

que serão feitas e resultados a serem atingidos. 

  O presente trabalho também como objetivo evitar que os mecânicos 

desenvolvam possíveis doença. Nesse contexto, apresentar-se-á a Síndrome de 

Burnout. A qual é definida por TRIGO, Telma Ramos; TENG, Chei Tung e 

HALLAK, Jaime Eduardo Cecílio, 2007 como: 

A síndrome de Burnout é consequente a prolongados níveis de 
estresse no trabalho e compreende exaustão emocional, 
distanciamento das relações pessoais e diminuição do sentimento de 
realização pessoal. 

  

A enfermidade descrita acima, está compatibilizada diretamente com a 

sobrecarga de trabalho. Por isso, vem a somar nesse Artigo. Pode-se verificar 

que a doença afeta o emocional, o distanciamento pessoal e diminuição no 

sentimento de dever cumprido.  Tais áreas apresentadas anteriormente estão 

intimamente ligadas ao trabalho em equipe. 
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2.2 COLETA DE DADOS 

No processo de confecção e elaboração do artigo científico, o 

delineamento da pesquisa utilizou-se a coleta de dados por meio de questionário. 

2.2.1 Questionário 

O universo foi estimado a partir dos oficiais QAO, subtenentes e sargentos 

especialistas em Aviação do Exército que tiveram a possiblidade de trabalhar na 

gestão da manutenção da frota HM-4 (Jaguar) do 1º BAvEx. O estudo foi limitado 

aos militares que começaram a operar em 2011, com a finalidade de avaliar a 

percepção acerca da quantidade de aeronave, que chegou a partir daquele ano 

até o presente momento, e o efetivo de manutenção disponível. Tudo com a 

finalidade de verificar uma possível sobrecarga na equipe de manutenção do 

Pelotão de Manutenção Jaguar do 1º BAvEx e a qualidade operacionalidade da 

aeronave. Contudo, não negligenciando a segurança de voo. 

Por conseguinte, tendo por base o número de inspetores e mecânicos que 

trabalharam nos anos de 2008 até 2019 na manutenção do H225M, chega-se à 

conclusão que a população estimada é de 120 militares. Procurando uma maior 

exatidão na pesquisa, empregou-se como referência o sítio da internet 

“https://comentto.com/calculadora-amostral/”, que apresenta uma calculadora 

amostral e uma calculadora de margem de erro. Assim sendo, os parâmetros 

utilizados para fazer o cálculo amostral foram de uma população de 120 militares, 

com um erro amostral de 10% (dez por cento), um nível de confiança de 90% 

(noventa por cento) e uma distribuição da população mais homogênea (80/20). 

A calculadora apresentou como resposta que a amostra deveria ter 33 (trinta e 

três) militares.   

Assim sendo, distribuiu-se 66 (sessenta e seis) questionários para os 

militares que fizeram parte do Pelotão de Manutenção Jaguar. O efetivo foi 

calculado considerando 200% (duzentos por cento) da amostra ideal.  

O questionário foi distribuído, de maneira indireta (e-mail e WhatsApp), 

para os militares do Pelotão de Manutenção Jaguar da Esquadrilha de 

Manutenção e Suprimento do 1º BAvEx que atendiam o requisito acima definido. 

No entanto, somente 36 (trinta e seis) militares responderam o que equivale a 

109,09% (cento e nove vírgula nove por cento) da amostra ideal e a 54,54% 
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(cinquenta e quatro vírgula cinquenta e quatro por cento) dos questionários 

enviados. Além disso, não houve a necessidade de invalidar respostas, pois, 

nesse universo todos tiveram condições de responder às perguntas. 

Deste modo, e com base nas respostas, utilizando a calculadora de 

margem de erro, disponibilizada no sitio eletrônico acima, considerando uma 

população de 120 (cento e vinte) militares, uma amostra de 36 (trinta e seis) e 

um nível de confiança de 90% (noventa por cento), tem como resultado uma 

margem de erro de 11,48% (onze vírgula zero quarente e oito por cento) o que 

não inviabiliza o questionário realizado. 

 

 

3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Como forma de analisar a questão analisada no presente Artigo, foi 

elaborado questionário com os seguintes especialistas em manutenção de 

helicópteros que fizeram parte ou fazem parte do Pelotão de Manutenção Jaguar 

do 1º BAvEx. 

 

Quadro 03: Especialidades 

 
Fonte: Autor 

 

Para melhor analisar o texto acima foi respondido um questionário por 

militares que compõem ou já compuseram o Pelotão de Manutenção Jaguar, no 

qual foram questionados acerca de alguns aspectos sendo a primeira pergunta 

foi se consideravam o número de inspetores e mecânicos de linha suficientes 

para atender as necessidades da manutenção da aeronave HM-4 que obteve o 

seguinte resultado conforme quadro 04 abaixo: 
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Quadro 04: Percepção da suficiência do efetivo de inspetor e mecânico de linha para 
manutenção do HM-4 (Jaguar) no 1º BAvEx 

 
                                           Fonte: Autor 

 

Pode ser percebido que os militares que responderam à questão sobre a 

percepção da suficiência do efetivo para manutenção das aeronaves HM-4, 94% 

(noventa e quatro porcento) responderam que o efetivo não é adequado para os 

serviços de manutenção.  

Verifica-se ainda o reduzido número de mecânicos de aviônica que em 

suma retrata-se o atual número de especialista atuando na manutenção de 08 

(oito) HM-4. Apenas 07 (sete) mecânicos aviônicos para atender 08 (oito) 

aeronaves o que no dia a dia mostra-se insuficiente, tendo em vista que os 

militares também participam de escala de serviço e outras diversas escalas. Com 

base no escrito acima foi perguntado se a quantidade de aeronaves (Jaguar) no 

1º BAvEx é adequada. Obteve-se um resultado muito esclarecedor, que 

corrobora com o aspecto da sobrecarga na manutenção de aeronave Jaguar na 

Unidade Aérea em análise. Para isso, o quadro 05 (quatro) abaixo, traz à 

porcentagem das respostas acerca da pergunta formulada para melhor 

compreender, dar subsídios e continuar a análise do tema proposto no presente 

artigo científico. 

O número de aeronaves contribui diretamente no número de horas 

trabalhadas pelos especialistas em manutenção. E ainda, como já exposto o 

número de aeronaves existentes no 1º BAvEx irá aumentar, pois o contrato de 

fornecimento de aeronaves ainda entregou todos os helicópteros. Com isso, se 

não houver uma gerência na distribuição das Anv o déficit de manutenção irá 

elevar-se. 

 
 

6%

94%

NÃO

SIM



12 

 

 

 

Quadro 05: O número de aeronaves Jaguar no 1º BAvEx em relação à mão de obra 
para manutenção 

 
                                                            Fonte: Autor 
 

É importante salientar que o contrato de entrega das aeronaves ainda não 

terminou, pois das 16 aeronaves apenas 11 formam entregues. 

Para aumentar a clareza a respeito da situação dos especialistas em 

manutenção no 1º BAvEx, foi perguntado a respeito da exigência na manutenção 

de aeronaves e o Quadro 06 abaixo apresenta as respostas: 

 

Quadro 06: No dia-a-dia, o nível de exigência na manutenção de aeronaves 

Fonte: Autor                                                                                                                                   

 

Assim sendo, percebe-se o quanto os militares do 1º BAvEx está exposto 

a sobrecarga até aqui apresentado, pois o efetivo é considerado inadequado, o 
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número de aeronaves vista como alta quando comparada com o número de 

aeronaves. O próximo passo é apresentar a complexidade da manutenção do 

helicóptero H225M tendo como comparação as demais aeronaves AvEx. Mesmo 

quando é levado em consideração os helicópteros Fennec e Pantera que foram 

modernizados. É importante, observar que como a aeronave H225M tem 

tecnologia avançada e diferencia das demais pelo seu estado de arte. O nível de 

responsabilidade e exigência para essa aeronave, naturalmente, será elevado. 

Foi elaborado no questionário uma pergunta referente ao nível de 

complexidade da manutenção da Anv Jaguar em relação as demais Anv da 

AvEx. E obtemos como resultados os seguintes números como mostra o quadro 

abaixo: 

 

Quadro 07: Nível de Complexidade da Manutenção da Anv Jaguar 

 
                                                       Fonte: Autor 

 

 

Na pergunta a cima é notório que a aeronave H225M é superior em 

complexidade. Isso se deve, pois é o helicóptero mais recente a ser adquirido e 

que ainda está em fase de entrega dos seus lotes. Previsão de 16 aeronaves ao 

todo a ser entregue a AvEx. Há também que considerar, que o Jaguar possui 

diversos sistemas como por exemplos o Sistema IDAS 03, da empresa SAAB, 

que refere a análise e proteção da aeronave, utiliza contra medidas para 

despistar ameaças seja de foguetes guiados por calor ou infravermelho, seja 

radares de busca de alvos, localização ou varredura. Além de constituir numa 

plataforma de Guerra Eletrônica. O Sistema é capaz de armazenar as faixas de 

frequências que iluminem a aeronave durante todo o funcionamento do 
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helicóptero. Além disso, todo o sistema de navegação é digital e ainda possui 

um sistema de monitoramento de vibração chamado MARM’S. 

Visto isso, verificam-se a complexidade da aeronave e a necessidade de 

profunda especialização de inspetores e mecânicos nessa verdadeira plataforma 

tecnológica que mistura graxa, óleo, lubrificantes com tecnologia de ponta. 

Com tudo, exposto, até o momento, foi perguntado no questionário sobre 

o ritmo de trabalho de manutenção. E em seguida se o especialista sentiu em 

algum momento sobrecarregado pelo trabalho na manutenção do Jaguar. Onde 

foi verificada resposta que traduzem muita similaridade no que tange a 

sobrecarga dos militares do Pelotão de Manutenção Jaguar conforme os 

quadros abaixo 08(oito) e 09(nove): 

 
Quadro 08: Ritmo de trabalho de manutenção da Anv Jaguar 

 
                     Fonte: Autor 

 

Nesse caso acima, percebe-se que mais de 80% dos que responderam 

os questionários consideram o ritmo de trabalho alto.  

De posse dessas informações, o quadro 09 abaixo, traz novas afirmações 

a fim de elucidar uma possível sobrecarga. E nos estudos acerca do tema. 

Podendo aprofundar o conhecimento como o conceito do tema propõe. E fazer 

uma reflexão com as literaturas presentes na Revisão da Literatura. Na qual, há 

comparativos entres os modelos de percepção da sobrecarga na fisiologia 

humana. 
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Quadro 09: Algum momento sentiu-se sobrecarregado na atividade de manutenção da   
anv Jaguar (HM-4) 

 
Fonte: Autor 

 

O resultado acima mostra que há uma superioridade quase absoluta 

91,40% demostram de forma anônima de que já sentiram sobrecarregados. A 

experiência que precede permite definir que os 8,60% que dizem que em 

momento algum sentiram sobrecarga durante atividade de manutenção é 

possivelmente a resposta dos mecânicos básicos que chegaram esse ano ao 

Pelotão de Manutenção Jaguar.  

Quanto à mudança no comportamento social das pessoas foi perguntado 

no questionário aos militares se já tiveram algum tipo de confraternização ou 

atividades que não tinham aspectos sobre manutenção cancelados e as 

respostas convergem para a necessidade de analisar um possível desgaste 

mental por partes desses militares visto que a distração, a falta de concentração 

ou a fadiga podem ser fator para erros de manutenção e possíveis acidentes ou 

incidentes aeronáuticos, pois o quadro 09 (nove) demonstra a real necessidade 

com tal preocupação descrita acima.  

Conforme a definição de sobrecarga de Velázquez, Lozano e Escalante 

(Manual Ergonomía,1995) presente na Revisão da Literatura e o apresentado no 

Quadro 09 (nove). As atividades de atenção, pensamento e memorização são 

passíveis de ficarem sobrecarregados, os quais no ambiente do hangar de 

manutenção podem levar a erros, incidentes ou acidentes sejam eles materiais 

ou humanos. Também pode certificar que a sobrecarga pode gerar atritos entre 

os membros do Pelotão e fez parte do questionário uma pergunta relacionada a 
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esse assunto. O quadro 10 (dez) traz à resposta à pergunta feita aos militares 

desse nicho: 

 

Quadro 10: O número inadequado de mão de obra na manutenção gera tensão (atrito) 
entre os membros da equipe 

 
Fonte: Autor 

 

Já no que se refere a trabalhar fora do expediente foi perguntado qual a 

frequência que os militares tem percebido, ou seja, qual a percepção de cada 

um sobre quantas vezes estão trabalhando fora do horário normal. Obteve-se 

como resultado o quadro 11 a seguir:  

 
Quadro 11: Frequência do trabalho fora do expediente 

 
Fonte: Autor 

 

  O quadro retrata que do efetivo analisado 60% tem a percepção de que 

muitas vezes já trabalhou fora do expediente. Ou seja, analisando o resultado 

inferisse que o somatório dos fatores mão de obra inadequada para o número 

de aeronaves, complexidade da aeronave tecnologicamente e mecanicamente 
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fazem com que haja acúmulo de tarefas de manutenção levam ao militar 

trabalhar mais horas por dia. Isso gera tensões e atritos não só dentro do grupo 

do Pelotão como também para a EMS como um todo. Uma vez que a pessoa vê 

os demais do Batalhão saírem no horário de término do expediente enquanto o 

mesmo se ver numa aeronave que trabalha mais horas por dia com nível de 

exigência maior. Isso leva a desmotivação e a procura por movimentação para 

outra Unidade ou outro cargo dentro da Unidade. Contribui ainda para 

discussões, desentendimentos e brigas entre os elementos do Pelotão. O que 

na prática foi percebido pelo Autor nos anos de 2015 a 2018 e que foi necessário 

à interferência da Oficial Psicóloga do Batalhão. Que identificou os problemas e 

as ânsias dos inspetores e mecânicos. Que elencaram até aqui tudo o que foi 

apresentado anteriormente. 

Em estudos sobre Aviação o especialista Gordon Dupont pode verificar 

12 (doze) pontos importantes nos seguintes fatores físico, fisiológico e 

psicossocial. Que na análise do especialista em questão são os principais 

responsáveis pela limitação do desempenho e contribuem para ocorrência de 

erros humanos na manutenção de aeronaves (Gomes, Filander, 2010). 

Dos 12 (doze) pontos elenca-se como diretamente relacionados com a 

pesquisa corrente que está correlata à sobrecarga na manutenção de aeronaves 

são os seguintes a falta de trabalho em equipe, distração, pressão no trabalho, 

falta de sensibilidade, stress individual e fadiga individual. Podem desencadear 

falhas de manutenção. 

Apesar dos fatores vistos acima não há acidente relatado até o momento 

seja acidente material seja humano. Com isso, mesmo com a deficiência relata 

acima durante o presente artigo. Foi perguntado sobre operacionalidade dos 

helicópteros quando o inspetor libera a aeronave para o escalão de voo (1º 

escalão) foi registrado as seguintes respostas segundo o quadro 12 (doze) 

abaixo:  
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Quadro 12: Operacionalidade da aeronave após ser liberada para voo 

 
Fonte: Autor 

 

Aspecto levantado foi de que os inspetores liberam as aeronaves para voo 

sem estar com todos os equipamentos possíveis manutenidos, ou em perfeito 

funcionamento, porém, fica claro que esses itens em momento algum afeta a 

segurança de voo, mas sim dificulta a seleção da aeronave, pois a mesma 

quando é escalada para cumprir missão deve está apta para os requisitos 

operacionais da missão. Por operacionalidade o manual C 20-1, Glossário de 

Termos e Expressões para uso no Exército, 4ª Ed. 2009 traz o seguinte como 

definição: Grau de aptidão ou treinamento atingido por uma organização militar 

ou unidade aérea, compreendendo seu pessoal e material para cumprir as 

missões a que se destina.  

Para exemplificar a questão, o funcionamento dos guinchos elétricos e 

hidráulicos muitos utilizados nas missões. São acessórios que habilitam ou 

excluem uma aeronave para determinada missão. 

Podemos constatar analisando o trecho de Galvan, Tatiana (Carga de 

Trabalho: Definição, Fatores influentes e Identificação de causa raiz, 2015), 

presente na Revisão da Literatura, que os problemas advindos da sobrecarga 

vão além dos prejuízos causados por um erro ou falha de manutenção. O 

excesso de tarefas afeta também a saúde do próprio militar na situação de 

sobrecarga. Isso se dá porque por vezes os acessos para iniciar a manutenção 

na aeronave são não ergonômicos, ou seja, o mecânico permanece muitas 
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vezes em posições não natural que requer posturas corporais que ao longo do 

tempo causaram problemas na musculatura e vícios posturais. Isso traz o risco 

ergonômico ao militar além das aqueles risco inerentes ao voo (vibração, quedas 

etc..).  

De posse dessas informações foi perguntado aos militares do Pelotão: 

qual fator era consequência de não se ter a operacionalidade completa da 

aeronave. Quando o helicóptero é liberado para voo e após passar pelas 

inspeções prevista nos manuais de manutenção Airbus.  

A pergunta acima é de suma importância para o presente artigo, pois pode 

elucidar em que nível de operacionalidade estão as Anv.  E demonstrar a 

complexidade em ter aeronave para prontidão. Necessária pois é determinação 

do COTEr. 

O quadro 13 a seguir traz a resposta dos especialistas em aviação do 

Exército para a pergunta. 

Quadro 13: Fator para não se ter a operacionalidade completa da aeronave 

 
Fonte: Autor 

 
 Fica evidenciado no quadro 13, acima, que de forma tácita os militares 

que responderam as questões apontaram que a deficiência no efetivo de 

mecânicos, além de contribuir para sobrecarga nos trabalho, influencia também 

diretamente na operacionalidade da aeronave sendo elencado por 60% do 

universo dos militares especialistas que responderam a questão.  

 É importante destacar também que a falta de suprimento é fator para 

aumento da sobrecarga de trabalho visto que uma cadeia logística deficiente 

gera atrasos nas tarefas de manutenção que por sua vez impactará nas missões 

da Unidade Aérea. Tal impacto pode trazer cobranças adicionais do escalão 
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superior gerando uma pressão na linha de manutenção e uma pressão 

autoimposta do próprio militar que percebe que o seu trabalho nunca está 

completo e sempre estará atrasado com serviços pendentes. Isso é 

frequentemente visto no Batalhão. 

Para isso, o presente artigo científico buscou por meio dos três tipos de 

medidas para avaliação da carga de trabalho que são eles medida fisiológica, 

medida de execução e medida subjetiva passou por todos os tipos a fim de 

enriquecer o conteúdo do trabalho e elucidar a questão e trazer uma real 

necessidade de adequação ou de pessoal ou de material para o Batalhão 

General Leônidas Pires Gonçalves. Sendo que a medida subjetiva é a mais 

evidente e a que calca a base da presente pesquisa.  

Assim sendo, verifica-se que apesar de existir as outras 02 medidas para 

avaliação da carga de trabalho foi optado pelo modelo de Medida Subjetiva tendo 

em vista os recursos disponíveis para a pesquisa cientifica atual e também por 

demonstrar grandes resultados conforme verificado nas perguntas do 

questionário enviado para a Unidade Aérea por via de aplicativo eletrônico e e-

mail. De forma contundente, é visível a disparidade entre o efetivo de mecânicos 

mão de obra para manutenção e operacionalidade das aeronaves H225M. Muito 

porquê o Jaguar constitui uma aeronave ainda considerada nova para a 

manutenção. E o efetivo que nela trabalha para manuteni-lá não pode ser igual 

a de aeronave como Fennec, Pantera ou até mesmo Cougar. Visto que a 

aeronave tem novos elementos mecânicos e tecnologia mais avançada que as 

demais da frota hoje existente da Avex. Sendo necessário o devido planejamento 

e cuidado quanto a definição de quantidade de aeronave e efetivo de 

manutenção.  

Quadro 14: Quem da equipe de manutenção fica mais sobrecarregado 

 

                         Fonte: Autor 

Todos
63%

VN
6%

MAE
0%

Inspetor
31%



21 

 

 

 

O quadro acima mostra que Toda a equipe de manutenção é afetada 

quando os níveis de trabalho estão acima do normal. O Inspetor, chefe da equipe 

e responsável por liberar a Anv, é o elemento da equipe, isoladamente, que mais 

sofre com uma possível sobrecarga. E isso, é preocupante, visto que é o 

indivíduo com maior responsabilidade.  

 

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Foi verificado durante a pesquisa cientifica que o efetivo de inspetores e 

mecânicos do 1º Batalhão de Aviação do Exército é insuficiente haja visto que 

foi apontado pelo estudo sobrecarga nesses militares. Eles trabalham com 

frequência fora do expediente e isso retrata não só fora do expediente como 

possivelmente também nos horários de treinamento físico militar.  Verificou-se 

também que seria interessante a adequação no número de aeronaves na 

Unidade Aérea em questão. Visto que, hoje há 08 (oito) helicópteros no 1ºBAvEx 

e apenas 03 (três) no 4º BAvEx. Tal situação já mostra a discrepante situação 

na divisão das aeronaves. É preocupante tendo em vista que, o contrato de 

fornecimento da nova aeronave ainda falta a entregar de 05 (cinco) aeronaves.  

A Complexidade na manutenção do HM-4 (Jaguar) é muito superior as 

demais aeronaves da frota da Aviação do Exército. Num comparativo feito em 

reuniões de manutenção foi levantando no Sistema de Manutenção da AvEx 

(SisManut), sistema informatizado que controla as inspeções da aeronave, que 

o H225M possui 1300 itens a serem controlados seja por vencimento de 

inspeções horárias, seja por inspeções calendáricas. Enquanto isso, as demais 

aeronaves somente tem cerca de 900 itens isso considerando a aeronave 

Cougar, que também é uma aeronave de médio porte, já Pantera e Fennec não 

chegam perto disso e já são enquadradas com aeronaves de pequeno porte  

No tocante as inspeções realizadas pela Unidade Aérea são frequentes 

as vezes que o Pelotão chega a fazer por diversas vezes substituições de 

componentes que querem ajustes, como motores e caixas transmissão principal 

(CTP). Atualmente, segundo informações da Unidade a aeronave EB 5010, 

numeral do helicóptero modelo H225M, está sobre intervenção do Pelotão de 

Manutenção Jaguar do 1º BAvEx realizando a substituição da Caixa de 

Transmissão Principal (CTP). Essa tarefa não é de responsabilidade da Unidade 
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Aérea conforme quadro 01 da pesquisa. Percebe-se que tal responsabilidade é 

do Batalhão de Manutenção e Suprimentos de Aviação do Exército, responsável 

por esse escalão de manutenção, ou seja, o 3º escalão. Com isso, soma-se 

quantidade de aeronaves, inspeções acima da responsabilidade e o efetivo de 

mão-de-obra não ideal transforma o ritmo de trabalho em grande velocidade.  

Com o quadro 14 é demostrado a necessidade de adequação no efetivo 

do Pelotão de Manutenção Jaguar do 1º BAvEx a fim de diminuir sobrecarga 

sobre os militares em questão e evitar possíveis erros de manutenção durante 

as inspeções. Adequando, dessa forma, o escalão de manutenção preconizado, 

em manuais, a prática, atualmente, em executada na Unidade AvEx.  

Essa medida, visam adequar a carga de manutenção a operacionalidade, 

dar melhor sustentáculo aos pilares de segurança de voo e evitar danos à saúde, 

por exemplo síndrome de Burnout e afastamento não previsto de membros da 

equipe de manutenção. 
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QUESTIONÁRIO 
 

O presente instrumento é parte integrante da especialização em Ciências Militares do Cap 
Com Thiago dos Santos Torres, cujo tema é UMA ANÁLISE DA SOBRECARGA NA 
MANUTENÇÃO DE AERONAVES DA AVEX NA OPERACIONALIDADE DO HELICÓPTERO). 
Pretende-se, através da compilação dos dados coletados, fornecer subsídio para uma melhor 
comparação entre gestão de pessoal eficiente e a operacionalidade dos helicópteros. 

A fim de entender a percepção acerca da sobrecarga da manutenção sobre os militares que 
a conduzem e a percepção da operacionalidade da aeronave, dentro de um amplo universo, para 
responder as perguntas deste questionário. Solicito-vos a gentileza de respondê-lo o mais 
completamente possível.  

A experiência profissional do senhor irá contribuir sobremaneira para a pesquisa, 
colaborando nos estudos referentes à sobrecarga na equipe de manutenção e o emprego 
operacional HM-4 (Jaguar). 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: 

Thiago dos Santos Torres (Capitão de Comunicações – AMAN 2011) 
Celular: (12) 99107-2870 
E-mail: santostorres.thiago@eb.mil.br  

 

IDENTIFICAÇÃO 

 
1. O(a) Sr(a) trabalhou na manutenção da aeronave H225M (Jaguar – HM4)? 
(   ) Sim     (   ) Não 

 
2. Qual a formação/especialização do Sr(a)? 
(   ) Inspetor 
(   ) Mecânico célula e motor 
(   ) Mecânico aviônico 
(   ) Mecânico básico 
 
3. Em que ano o Sr(a) começou a trabalhar no projeto? 
_____________________________ 

 

ASPECTOS PERCEPTIVOS 

 
4. O(a) Sr(a) considera suficiente o efetivo de inspetor e mecânico de linha para manutenção 

do HM-4 (Jaguar) no 1º BAvEx 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
5. O número de aeronaves Jaguar, no 1º BAvEx, em relação à mão de obra para manutenção? 
(   ) Alta 
(   ) Adequada 
(   ) Baixa 

 

ESCOLA DE APERFEIÇOAMENTO DE OFICIAIS 
 

SEÇÃO DE PÓS-GRADUAÇÃO 
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6. No dia-a-dia como considera o nível de exigência na manutenção de aeronaves? 
(   ) Alto 
(   ) Adequado 
(   ) Baixo 

 
7. Como considera o nível de complexidade na manutenção da Anv Jaguar em relação as 

demais Anv da AvEx? 
(   ) Maior 
(   ) Igual 
(   ) Menor 
 
8. Em algum momento sentiu-se sobrecarregado na atividade de manutenção da Anv Jaguar? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
9. Quem da equipe de manutenção fica mais sobrecarregado? 

    (   ) Inspetor 
(   ) Mec MAE 
(   ) Mec VN 
(   ) Toda a equipe 
 
10. Já teve alguma atividade (TFM, Formatura, Confraternização e etc...) não relacionadas com 

manutenção cancelada, adiada ou remarcada ou que não pode participar? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
11. Sr(a) considera que o número inadequado de mão de obra na manutenção gera 

tensão(atrito) entre os membros da equipe? 
(   ) Sim 
(   ) Não 
 
12. Quantas vezes o Sr(a) trabalhou fora do horário de expediente? 
(   ) Muitas vezes 
(   ) Algumas vezes 
(   ) Raramente 
 
13. Como ver a operacionalidade da aeronave após ser liberada para voo? 
(   ) Completa - todos equipamentos em funcionamento para voo e operacional 
(   ) Incompleta – Atende a segurança de voo, porém em parte a operacional 
 
14. Qual das opções abaixo considera por não se ter a operacionalidade completa da aeronave?  
(   ) Efetivo inadequado para manutenção 
(   ) Falta de suprimento 

 
 

FECHAMENTO 

 

15. O(a) Sr(a) gostaria de acrescentar alguma consideração sobre o presente estudo? 

_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________ 
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      16.  O(a) Sr(a) gostaria de acrescentar alguma crítica ou sugestão? 
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 
Obrigado pela participação. 

 
 

 
 


