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| Prezado Cliente 

Pelas salas de aula do Centro de Treinamento da Helibras já passaram mais de 14 mil alunos. 
Foram 10 anos para atingir a marca de 1.000 alunos e atualmente são formados aproximadamente 
700 alunos por ano. Essa marca é resultado do crescimento do mercado aeronáutico e a 
preocupação do cliente com a segurança, o que demanda formação sólida e atualização contínua. 

O Centro de treinamento tem sede em Itajubá (MG) e, o Centro de Simuladores, no Rio de Janeiro, 
inaugurado em Agosto de 2015, além de oferecer alguns treinamentos na própria sede do cliente. 

Somos aprovados pela ANAC e pela Airbus Helicopters para realizar a formação de pilotos e 
mecânicos de quase toda a gama de helicópteros comercializada pela Helibras / Airbus 
Helicopters, contando, inclusive, com uma maquete em tamanho real do modelo AS 350 Esquilo - 
helicóptero mais vendido no mercado brasileiro, além de diversos componentes e conjuntos 
mecânicos reais para alguns modelos. 

Conheça os programas de treinamento disponíveis nas páginas a seguir. 

Caso não encontre o treinamento que procura para a sua equipe, contate-nos, para que possamos 
avaliar a possibilidade de oferecer uma solução personalizada que atenda à sua necessidade. 

As informações contidas neste catálogo também estão disponíveis no website: 

www.helibras.com.br 

Atenciosamente, 

 

 

Stephane Grusse Dagneaux 

Head of Training

http://www.helibras.com.br/
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| Contatos 

INFORMAÇÕES COMERCIAIS 

Mercado Civil e Mercado Governamental/Oficinas: Mauro Ayres 

Tel: (11) 2142-3706/e-mail: mauro.ayres@helibras.com.br 

Mercado Governamental: 
• Flávia Maia 
Tel: (11) 2142-3789 / e-mail: flavia.maia@helibras.com.br 

• Leonardo Antônio 
Tel: (11) 2142-3735 / e-mail: leonardo.antonio@helibras.com.br 

Mercado Militar: 

• Marinha do Brasil: Esther Bergson 

Tel: (21) 3289-5507 / e-mail: esther.bergson@helibras.com.br 

• Exército Brasileiro: Marco Wagner 

Tel: (11) 2142-3810 / e-mail: marco.wagner@helibras.com.br 

• Força Aérea Brasileira: Joel Fonseca 

Tel: (21) 3289-5506 / e-mail: joel.fonseca@helibras.com.br 

Mercado Oil & Gas: Esther Bergson 

Tel: (21) 3289-5507/e-mail: esther.bergson@helibras.com.br 

INFORMAÇÕES TÉCNICAS 

 Centro de Treinamento Itajubá 

Tel: (35) 2143-4001 - Fax: (35) 2143-4000 e-mail: centro.treinamento@helibras.com.br 

 Centro de Treinamento e Simuladores Rio de Janeiro 

Para solicitar informações sobre o treinamento Full Flight Simulator H225/H225M, por 
favor, entrar em contato através do e-mail simulador@helibras.com.br ou pelo telefone 
(21) 3289-5500. 

  

mailto:mauro.ayres@helibras.com.br
mailto:esther.bergson@helibras.com.br
mailto:marco.wagner@helibras.com.br
mailto:joel.fonseca@helibras.com.br
mailto:esther.bergson@helibras.com.br
mailto:centro.treinamento@helibras.com.br
mailto:simulador@helibras.com.br
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| Hospedagem 

Despesas de hospedagem, transporte e alimentação não estão inclusas nos preços dos 

cursos. No entanto, A HELIBRAS poderá incluir essas despesas na proposta comercial e 

faturar junto com o pagamento do curso. Tal serviço envolve uma taxa administrativa sobre o 

valor total das despesas. 

 

HOSPEDAGEM EM ITAJUBÁ - MG 

Hotel Amantikyr 
Rua Dona Maria Carneiro, 241 

(35)3622-5252 

www.hotelamantykir.com.br 

Hotel Bramig 
Rua Dona Maria Carneiro, 76 

(35)3623-5252 

www.hotelbramig.com.br 

 

Hotel Embaixador 
Rua Coronel Rennó, 247 

(35)3622-4646 

www.hotelembaixador.com.br 

 

HOSPEDAGEM NO RIO DE JANEIRO - RJ 

Promenade Barra First 
Avenida das Américas, 7897 

(21)2169-1500 
www.promenade.com.br/hotel-barra-first-barra/ 

Bourbon Barra Premium Residence 
Rua Malibu, 1355 

(21)3622-4600 
www.bourbon.com.br/ 

Américas Barra Hotel e Eventos 
Avenida das Américas, 10500 

(21)3622-9900 
www.americasbarrahotel.com.br 
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| Transporte 

 

VIAÇÃO PÁSSARO MARROM 
(11) 3775-3850 - SAC: 0800 285 3047 | www.passaromarrom.com.br 

  
SÃO PAULO - ITAJUBÁ ITAJUBÁ - SÃO PAULO 

Todos os dias: 06h45 - 13h - 18h30 Todos os dias: 7h - 12h - 18h 
  

SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - ITAJUBÁ ITAJUBÁ - SÃO JOSÉ DOS CAMPOS 
Todos os dias: 8h15 - 9h30  

14h30 - 19h00 - 20h10 
Todos os dias: 4h50 - 7h00 - 12h00 - 14h00 - 

18h00 
  

  

SANTA CRUZ (TRANSUL) 
SAC: 0800 888 0899 | http://www.viacaosantacruz.com.br/ 

  
SÃO PAULO - ITAJUBÁ ITAJUBÁ - SÃO PAULO 

Todos os dias: 7h - 9h30 - 11h30 - 13h30 Todos os dias: 1h - 3h - 6h - 9h45 
15h30 - 18h30 - 21h15 12h45 - 14h45 - 17h55 

  
  

EXPRESSO GARDENIA 
SAC: 0800 283 3747 - Belo Horizonte | www.expressogardenia.com.br 

  
BELO HORIZONTE - ITAJUBÁ ITAJUBÁ - BELO HORIZONTE 
Seg a Sex: 7h - 13h30 - 22h30 Seg a Sex: 8h30 - 16h30 - 22h30 

Sab: 7h - 13h30 Sab: 8h30 - 16h30 
Dom: 13h30 - 16h30 - 22h30 Dom: 8h30 - 16h30 - 22h30 

  

CAMPINAS - ITAJUBÁ ITAJUBÁ - CAMPINAS 

Todos os dias: 6h - 7h15 - 12h30 Todos os dias: 6h30 - 8h 

14h - 17h30 15h30 - 18h30 
  
  

COMETA 

(21) 2263.9970/ (35) 3623.5460 - SAC: 0800.942.0030| www.viacaocometa.com.br 

  
RIO DE JANEIRO - ITAJUBÁ ITAJUBÁ - RIO DE JANEIRO 

Todos os dias: 9h - 21h30 Todos os dias: 00h20 – 13h30 
  

http://www.passaromarrom.com.br/
http://www.expressogardenia.com.br/
http://www.viacaocometa.com.br/
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| Inscrição 

 A inscrição pode ser solicitada por telefone ou e-mail (ver contatos na página 05). 

 A realização dos cursos está sujeita à formação da turma mínima para cada sessão. 

 As datas de início e término dos cursos são definidas, sobretudo, em função do cronograma de 
entregas de aeronaves e podem ser alteradas a critério da HELIBRAS, não representando 
qualquer compromisso até a efetivação da matrícula do aluno. 

 Temos flexibilidade, se possível, para alterar as datas do programa, adaptando-nos a uma 
eventual necessidade. Não deixe de nos contatar caso elas não atendam seu interesse. 

 Os treinamentos são ministrados de segunda a quinta-feira das 08h00 às 16h30 e sexta-feira 
das 08h00 às 13h00. 

| Preço 

 Para maiores informações sobre preços solicitar proposta comercial aos contatos indicados na 
página 5. 

| Pagamento 

 O pagamento do curso deve ser realizado de acordo com as condições estabelecidas na 
proposta comercial, por meio de depósito em conta, boleto bancário (para pessoa jurídica ou 
física) ou cartão de crédito à vista/parcelado (somente para pessoa física). 

Dados para depósito Identificado: 

Helicópteros do Brasil S/A - Helibras 
Banco Itaú - Ag. 0673 - Itajubá - CC 65048-7 

CNPJ: 20.367.629/0001-81
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Treinamento para Pilotos 

| Qualificação de Tipo Inicial (VFR / IFR) 

Descrição 

Fornece ao piloto o conhecimento e a proficiência necessários para obtenção da qualificação para 
operação da aeronave. Compreende o treinamento de solo e de voo. 

Público Alvo 

Pilotos habilitados em aeronave com motor convencional (à pistão). 

Pré-requisito 

• Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido; 

• Possuir habilitação IFRH (somente para treinamentos IFR); 

• Possuir no mínimo Certificado de Habilitação de Tipo (CHT) de Piloto Privado de Helicóptero 
(PPH); e 

• Ter conhecimento de inglês suficiente para compreender a documentação técnica oficial do 
fabricante e executar os procedimentos nela previstos. 

Conteúdo Programático 

Em solo será abordada a descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e 
balanceamento, procedimentos normais e de emergências. 

Em voo será abordada a aplicação prática do conteúdo do treinamento em solo evidenciando 
procedimentos normais e de emergência. 

Na fase de voo em simulador, disponível para a aeronave H225, são executados todos os 
procedimentos normais e de emergência de operação da aeronave, enquanto que durante a fase de 
voo real, são consolidados os conhecimentos a respeito das manobras normais e das emergências 
possíveis de serem reproduzidas em voo, sem o comprometimento da segurança do equipamento e 
sua tripulação. 

Notas 

• A duração do treinamento em voo poderá variar em função do desempenho do piloto. 

• O voo de cheque poderá ser realizado na Helibras com nossos examinadores credenciados pela 
ANAC. 

• O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente. 

• Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 
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Treinamento para Pilotos 

Duração 

 Treinamento Teórico Treinamento Prático (1) 

 Dias úteis Carga Horária Em Aeronave FFS Cheque 
(3)

 

AS350 ou H125 4 dias 22,5 horas 5 horas(2) - 1 h 

H130 4 dias 22,5 horas 5 horas(2) - 1 h 

EC135 VFR 8 dias 56 horas 8 horas - 1 h 

EC135 IFR 8 dias 56 horas 16 horas - 2 h 

EC145 VFR 8 dias 56 horas 9 horas - 1 h 

EC145 IFR 8 dias 56 horas 17 horas - 2 h 

H225 IFRH 15 dias 105 horas 6,5 horas 22 horas 2 h 
(1) Poderá ser reduzido / aumentado de acordo com a experiência do piloto. 

(2) Caso o aluno não possua a habilitação helicóptero monomotor turbina (HMNT), será necessário à realização de mais 3 horas de voo de treinamento. 

(3) Tempo médio de duração do check. 
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Treinamento para Pilotos 

| Qualificação de Tipo Adicional (VFR/IFR) 

Descrição 

Fornece ao piloto o conhecimento e a proficiência necessários para obtenção da habilitação para 
operação da aeronave. Compreende o treinamento de solo e de voo. 

Público Alvo 

Pilotos habilitados em aeronave com motor à turbina. 

Pré-requisito 

• Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido; 

• Possuir habilitação IFRH (somente para treinamentos IFR); 

• Possuir no mínimo Certificado de Habilitação de Tipo (CHT) de Piloto Privado de Helicóptero 
(PPH); 

• Possuir habilitação na classe / tipo referente à aeronave; 

• Ter conhecimento de inglês suficiente para compreender a documentação técnica oficial do 
fabricante e executar os procedimentos nela previstos. 

Conteúdo Programático 

Em solo será abordada a descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e 
balanceamento, procedimentos normais e de emergências. 

Em voo será abordada a aplicação prática do conteúdo do treinamento em solo evidenciando 
procedimentos normais e de emergência. 

Na fase de voo em simulador, disponível para a aeronave H225, são executados todos os 
procedimentos normais e de emergência de operação da aeronave, enquanto que durante a fase de 
voo real, são consolidados os conhecimentos a respeito das manobras normais e das emergências 
possíveis de serem reproduzidas em voo, sem o comprometimento da segurança do equipamento e 
sua tripulação. 

Notas 

• A duração do treinamento em voo poderá variar em função do desempenho do piloto. 

• O voo de cheque poderá ser realizado na Helibras com nossos examinadores credenciados pela 
ANAC. 

• O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente. 

• Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

• Caso a habilitação do piloto esteja vencida há mais de 05 anos um novo treinamento de 
qualificação de tipo inicial é requerido. 

• Voos de opcionais disponíveis sob consulta. 
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Treinamento para Pilotos 

Duração 

 Treinamento Teórico Treinamento Prático (1) 

 Dias úteis Carga Horária Em Aeronave FFS Cheque
(2)

 

AS350 ou H125 4 dias 22,5 horas 3 horas - 1 h 

H130 4 dias 22,5 horas 3 horas - 1 h 

EC135 VFR* 8 dias 56 horas 5 horas - 1 h 

EC135 IFR 8 dias 56 horas 13 horas - 2 h 

EC145 VFR 8 dias 56 horas 8 horas - 1 h 

EC145 IFR 8 dias 56 horas 13 horas - 2 h 

H225 IFRH 15 dias 105 horas 4,5 horas 20 horas 2 h 
(1) Poderá ser reduzido / aumentado de acordo com a experiência do piloto. 

(2) Tempo médio de duração do check. 
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Treinamento para Pilotos 

| Treinamento de Diferenças 

Descrição 

O treinamento é um curso reduzido, com o objetivo de qualificar o piloto em uma nova versão de um 
determinado modelo de aeronave. 

Público Alvo 

Pilotos qualificados em determinado tipo que desejam se qualificar em outra versão do mesmo tipo. 

Pré-requisito 

• Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido;  

• Possuir habilitação na classe referente ao modelo suplantado; 

• Possuir endosso no tipo; e  

• Ter conhecimento de inglês suficiente para compreender a documentação técnica oficial do 
fabricante e executar os procedimentos nela previstos. 

Conteúdo Programático 

Em solo são apresentadas as principais características e diferenças para a nova versão com relação 
aos assuntos abaixo: 

Descrição dos sistemas da aeronave, Limitações, Desempenho, Peso e balanceamento, 
Procedimentos normais e de emergência. 

Em voo são apresentadas as principais características e diferenças para a nova versão 
evidenciando procedimentos normais e de emergência. 

Notas 

• A duração do treinamento em voo poderá variar em função do desempenho do piloto. 

• O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente. 

• Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

• Caso a habilitação do piloto esteja vencida há mais de 05 anos sugerimos que um novo 
treinamento de qualificação de tipo inicial seja realizado. 

• Voos de opcionais disponíveis sob consulta. 

• Caso o piloto esteja com a habilitação classe próxima do vencimento ou vencida, pode-se atrelar 
esse treinamento com o recheque de classe. 

Duração 

 Treinamento Teórico Treinamento Prático (1) 

 Dias úteis Carga Horária 
Em 

Aeronave 
FFS Cheque

(2)
 

AS350 B2 VEMD p/ B3 séries 2 dias 12 horas 2 horas - - 
(1) Poderá ser reduzido / aumentado de acordo com a experiência do piloto. 
(2) Tempo médio de duração do check. 
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Treinamento para Pilotos 

 

| Treinamento de Revalidação de Classe / Tipo 

Descrição 

Oferece ao piloto uma revisão do treinamento inicial visando à manutenção de sua habilitação e 
proficiência técnica. 

Público Alvo 

Pilotos com habilitação próxima do vencimento da validade ou mesmo que se apresente vencida. 

Pré-requisito 

• Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido;  

• Possuir habilitação na classe / tipo referente à aeronave; 

• Possuir endosso no tipo, quando aplicável; e  

• Ter conhecimento de inglês suficiente para compreender a documentação técnica oficial do 
fabricante e executar os procedimentos nela previstos. 

Conteúdo Programático 

Descrição dos sistemas da aeronave, Limitações, Desempenho, Peso e balanceamento, 
procedimentos normais e de emergência, equipamentos opcionais, novos equipamentos e 
modificações mais recentes. 

Notas 

• A duração do treinamento em voo poderá variar em função do desempenho do piloto. 

• O voo de cheque poderá ser realizado na Helibras com nossos examinadores credenciados pela 
ANAC. 

• O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente. 

• Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

• Caso a habilitação do piloto esteja vencida há mais de 05 anos sugerimos que um novo 
treinamento de qualificação de tipo inicial seja realizado. 

• Voos de opcionais disponíveis sob consulta. 
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Treinamento para Pilotos 

Duração 

 Treinamento Teórico Treinamento Prático (1) 

 Dias úteis Carga Horária 
Em 

Aeronave 
FFS Cheque

(2)
 

AS350 ou H125 1 dia 6 horas 1 hora - 1 h 

H130 1 dia 6 horas 1 hora - 1 h 

EC135VFRH 1 dia 7 horas 2 horas - 1 h 

EC135IFRH 1 dia 7 horas 3 horas - 2 h 

EC145VFRH 1 dia 7 horas 2 horas - 1 h 

EC145IFRH 1 dia 7 horas 3 horas - 2 h 

H225 IFRH 1 dia 8 horas 8 horas 2 h 
(1) Poderá ser reduzido / aumentado de acordo com a experiência do piloto. 
(2) Tempo médio de duração do check. 
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Treinamento para Pilotos 

 

| Treinamento de Reciclagem de Emergência 

Descrição 

Visa à consolidação dos procedimentos a serem adotados pelo piloto diante da falha dos diversos 
sistemas da aeronave, conduzindo a mesma em segurança até o pouso. 

Público Alvo 

Pilotos já habilitados no tipo em que será realizado o treinamento. 

Pré-requisito 

• Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido;  

• Possuir habilitação na classe / tipo referente à aeronave válida; 

• Possuir endosso no tipo, quando aplicável; e  

• Ter conhecimento de inglês suficiente para compreender a documentação técnica oficial do 
fabricante e executar os procedimentos nela previstos. 

Conteúdo Programático 

Treinamento específico das situações de emergência da aeronave, onde serão apresentadas as 

falhas que impossibilitam a continuidade do voo, com a finalidade de desenvolver a proficiência 

do piloto para realizar um pouso seguro apesar da respectiva falha. O planejamento do voo e as 

devidas observações serão apresentados no briefing e debriefing. 

Notas 

• O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente. 

• Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

Duração 

 Treinamento Teórico Treinamento Prático 

 Dias úteis Carga Horária 
Em 

Aeronave 
FFS Cheque 

AS350 ou H125 - - 3h - - 

H130 - - 3h - - 

H225 - - - 6h - 
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Treinamento para Pilotos 

| Treinamento em FFS - DRY 

Descrição 

Locação do Simulador para uso do programa de treinamento próprio do operador. 

Público Alvo 

Clientes interessados em realizar treinamento no simulador com instrutor próprio. 

Pré-requisito 

 Ter concluído o treinamento IOS no FFS da Helibras. 

Conteúdo Programático 

N/A. 

Notas 

N/A. 

Duração 

A critério do cliente. 
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| Treinamentos IOS 

Descrição 

O treinamento IOS compreende a familiarização dos instrutores de H225 com as práticas de 
segurança e de operação dos controles e sistemas que compõem o simulador de voo do H225 para 
permitir o treinamento DRY, ou seja, a locação do simulador para uso do programa e tripulação do 
instrutor. 

Público Alvo 

Instrutores de H225 que desejem operar e ministrar instrução no FFS H225 instalado no Centro de 
Simuladores do Rio de Janeiro. 

Pré-requisito 

 Possuir habilitação de instrutor de voo no H225(M), emitida por autoridade competente; e 

 Estar fisicamente apto para receber a instrução e cumprir todos os procedimentos previstos à 
operação do FFS.  

Conteúdo Programático 

 Familiarizar os Instrutores de H225 com as práticas de segurança e de operação dos controles e 
sistemas que compõe o simulador de voo H225; 

 Propiciar às condições necessárias para a operação adequada do ambiente da cabine e painéis de 
panes; 

 Apresentar as limitações de simulação bem como os equipamentos mínimos requeridos para cada 
currículo; 

 Familiarizar os instrutores com o sistema visual a ser utilizado (BVDB), bem como as 
peculiaridades nas suas diversas configurações; e 

 Apresentar os procedimentos rotineiros para a utilização do equipamento e o acesso às equipes 
técnicas de manutenção. 

Duração 

 Treinamento Teórico Treinamento Prático 

 Dias úteis Carga Horária 
Em 

Aeronave 
FFS Cheque 

H225 1 dia 8h - 4h - 
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| Familiarização Teórica 

Descrição 

Tem como objetivo familiarizar o piloto com a operação da aeronave através da apresentação geral 
do manual de voo da aeronave. Além da operação, o piloto obtém conhecimento básico de célula e 
seus conjuntos mecânicos, sistemas e motor. O curso é definido de acordo com o modelo e a versão 
da aeronave. 

Público Alvo 

Pilotos interessados em se familiarizar com a operação da aeronave. 

Pré-requisito 

 Possuir no mínimo Certificado de Conhecimento Teórico (CCT) de Piloto Privado de Helicóptero 
(PPH). 

Conteúdo Programático 

Descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e balanceamento, 
procedimentos normais e de emergência.  

Duração 

 Treinamento Teórico 

 Dias úteis Carga Horária 

H120 4 dias 28 horas 

AS350 ou H125 5 dias 35 horas 

H130 5 dias 35 horas 

AS355 5 dias 35 horas 

EC135 8 dias 56 horas 

EC145 8 dias 56 horas 

H155 10 dias 70 horas 

AS365 10 dias 70 horas 

AS332 10 dias 70 horas 

H225 15 dias 105 horas 
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| Treinamentos Complementares 

 Treinamento Operação com Carga Externa 
Descrição 

O curso apresenta as técnicas para a operação com carga externa e materiais utilizados para este 
tipo de operação. 

Público Alvo 

Pilotos habilitados que desejam se qualificar na operação com carga externa. 

Pré-requisito 

• Possuir habilitação na classe referente à aeronave válida; 

• Possuir endosso no tipo; e  

• Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

Conteúdo Programático 

Aspectos legais; 
Tipos de carga externa ou guincho; 
Pessoal e material necessários para a operação; 
Procedimentos normais e de emergência. 

Notas 

• O Treinamento em Voo é realizado na 
aeronave do cliente. 

• Outros modelos da gama Airbus Helicopters 
sob consulta. 

• A aeronave a ser utilizada deve estar 
equipada com gancho ou guincho dependendo do 
treinamento a ser realizado. 

Duração 

 
Treinamento 

Teórico 

Treinamento 

Prático 

 Dias úteis 
Carga 

Horária 
Em Aeronave 

Guincho* 0,5 dia 3h 1h 

Gancho* 0,5 dia 3h 1h 

*Disponível para as versões AS350 ou H125 ou H130. 
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 Treinamento Operação com Bambi Bucket 

Descrição 

O curso apresenta as técnicas para a operação do equipamento de combate a incêndio “Bambi 
Bucket”, as características do fogo e a melhor forma de combatê-lo. 

Público Alvo 

Pilotos habilitados que desejam se qualificar na operação com bambi bucket. 

Pré-requisito 

•  Possuir habilitação na classe referente à 
aeronave válida; 

• Possuir endosso no tipo;  

• Possuir Certificado Médico Aeronáutico 
(CMA) válido; e 

• Ter experiência ou ter concluído o curso de 
operação com carga externa. 

Conteúdo Programático 

Aspectos legais, Técnicas de Lançamento, 
Pessoal e materiais necessários para a 
operação, Coordenação dos Trabalhos, 
Procedimentos normais e de emergência. 

Notas 

• O Treinamento em Voo é realizado na 
aeronave do cliente. 

• Outros modelos da gama Airbus 
Helicopters sob consulta. 

• A aeronave a ser utilizada deve estar equipada com Bambi Bucket. 

Duração 

 Treinamento Teórico Treinamento Prático 

 Dias úteis Carga Horária Em Aeronave 

Bambi Bucket* 0,5 dia 3h 1h 

*Disponível para as versões AS350 ou H125 ou H130. 
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| Voos de Manutenção 
Descrição 

Compreende um encontro técnico da equipe HELIBRAS - piloto e mecânico de voo - com a sua 
equipe, voando a aeronave após instruções em solo. O objetivo é a preparação da tripulação para 
execução das verificações funcionais previstos no Manual de Voo, visando maior segurança, menor 
tempo de manutenção, maior disponibilidade da aeronave, maior interação da tripulação e permitindo 
explorar todo o envelope de voo. 

Público Alvo 

Equipes formadas por piloto e mecânico de voo com o objetivo de se qualificar para realizar voos de 
manutenção na aeronave. 

Pré-requisito 

Piloto 

• Possuir habilitação na classe / tipo referente à aeronave válida; 

• Possuir endosso no tipo, quando aplicável; e  

• Possuir o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

Mecânico 

• Possuir o curso de Mecânico Célula e Motor no modelo da aeronave. 

Conteúdo Programático 

Compreende os sistemas da Aeronave, peso e balanceamento, atmosfera padrão, instrumentos e 
medidas de vibrações, ferramentas, manuais de ajustes, mecânica de voo e motores. Os sistemas de 
radionavegação e comunicação não são abordados nessa oportunidade. Cada instalação tem 
verificações funcionais específicas realizadas separadamente. 

Notas 

• A duração do treinamento em voo poderá variar em função do desempenho da equipe. 

• O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente. 

• Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

• Cada equipe é composta por 01 piloto e 01 mecânico de voo. 

• Máximo de 03 (três) equipes por turma. 

Duração 

 Treinamento Teórico Treinamento Prático 

 Dias úteis Carga Horária Em Aeronave 

AS350 ou H125 5 dias 35h 2 voos por equipe 

EC135 5 dias 35h 2 voos por equipe 
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| Voos de Manutenção Reciclagem 

Descrição 

Tem como objetivo atualizar os conhecimentos e manter a tripulação preparada para a execução dos 
Voos de Manutenção. 

Público Alvo 

Equipes formadas por piloto e mecânico de voo já qualificados para realizar voos de manutenção na 
aeronave e que desejam reciclar seus conhecimentos. 

Pré-requisito 

• Piloto e Mecânico devem ter concluído o curso de Voos de Manutenção nos últimos 02 anos no 
mesmo modelo de aeronave que fará a reciclagem. 

Piloto 

• Possuir habilitação na classe / tipo referente à aeronave válida; 

• Possuir endosso no tipo, quando aplicável; e  

• Possuir o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

Mecânico 

• Possuir o curso de Mecânico Célula e Motor no modelo da aeronave. 

Conteúdo Programático 

Compreende a revisão dos sistemas da Aeronave, peso e balanceamento, atmosfera padrão, 
instrumentos e medida de vibrações, ferramentas, manuais de ajustes, mecânica de voo e motores. 

Notas 

• A duração do treinamento em voo poderá variar em função do desempenho da equipe. 

• O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente. 

• Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

• Cada equipe é composta por 01 piloto e 01 mecânico de voo. 

• Máximo de 03 (três) equipes por turma. 

Duração 

 Treinamento Teórico Treinamento Prático 

 Dias úteis Carga Horária Em Aeronave 

AS350 ou H125 3 dias 21h 1 voos por equipe 

EC135 3 dias 21h 1 voos por equipe 
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| Mecânico Célula 

Descrição 

Oferece ao mecânico o conhecimento e a proficiência necessários para a manutenção da aeronave. 
Para as aeronaves AS 350 ou H125, AS 355, EC130 ou H130 é previsto também o treinamento 
prático, onde o aluno tem a oportunidade de executar tarefas práticas de manutenção sobre conjuntos 
mecânicos, na maquete de treinamento. 
 
Para o H225/225M, a parte prática é conduzida em maquetes dos conjuntos mecânicos e 
complementada em helicóptero na Helibras ou do cliente. Para o AS 332 a parte prática deve ser 
conduzida em helicóptero na Helibras ou do cliente. 
 
Para os helicópteros EC145 ou EC135, o treinamento é teórico, mas é possível um treinamento 
prático complementar, sem grandes intervenções na aeronave do cliente, como: Pré voo, ações de 
pernoite, abastecimento, cheques funcionais, remoção/instalação de opcionais (equipamentos 
aeromédicos, guincho, gancho etc.). Para o H120, AS365 ou H 155, o treinamento é somente teórico.  

Público Alvo 
Mecânicos que desejam se qualificar na manutenção de determinado tipo. 

Pré-requisito 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em GMP ou Aviônicos ou Célula ou 
CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica; e 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 
Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

Conteúdo Programático 

O treinamento teórico é baseado na Documentação Técnica de Treinamento e na parte prática é 
usada a documentação Oficial de Manutenção e são abordados a descrição e funcionamento: da 
estrutura, dos sistemas: de transmissões dos rotores principal e de cauda, de combustível, elétrico, 
hidráulico, de comandos de voo, de proteção contra fogo, de aquecimento/ventilação, de iluminação, 
de comunicação, de navegação e sistemas de interfaces do motor com a célula como: instalação do 
motor, indicações do motor, comandos do motor, lubrificação do motor, sistema de partida, 
escapamento. 
 

Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico. 

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico. 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 

 Treinamento de remoção/instalação de componentes não será realizado na aeronave do cliente, 
somente em maquetes de treinamento. 
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Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

H120 7,5 57h30 * * 

EC130 ou H130 7,5 58h30 2,5 16h30 

AS350B2 ou B2 VEMD 7,5 58h30 2,5 16h30 

AS350 B3+ ou H125 7,5 58h30 2,5 16h30 

H125 e H130 - - - - 

AS355 F2 ou N ou NP 10 70h00 3 20h00 

AS365 N2 ou N3 ou N3+ 15 105h00 - - 

EC135 P1/T1 a P3/T3 15 105h00 5 35h00 

EC145 13 92h00 5 35h00 

H155 15 105h00 - - 

AS332 15 105h00 * * 

H225 17,5 122h15 7 52h45 ou 53h00 

H225M 5 157h00 - - 

*Parte Prática sob consulta. 
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| Mecânico Célula Reciclagem 

Descrição 

Trata de uma revisão geral nos conceitos e técnicas de manutenção, bem como esclarece a respeito 

das dificuldades e procedimentos adotados no dia-a-dia dando ênfase as dúvidas dos mecânicos com 

experiência anterior na aeronave. Fornece a atualização dos conhecimentos para manutenção da 

aeronave com alto nível de segurança e eficiência. 

Público Alvo 

Mecânicos qualificados em determinado tipo que desejam reciclar seus conhecimentos. 

Pré-requisito 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em GMP ou Aviônicos ou Célula ou 
CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica; 

 Ter concluído o curso de Mecânico de Célula na versão em que deseja ser reciclado; e 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês. 

Conteúdo Programático 

São revisados alguns principais sistemas do helicóptero, tratadas as últimas modificações, boletins 
recentes, novos procedimentos de manutenção e equipamentos da aeronave. 

É uma oportunidade para uma troca de experiência e consolidação dos conhecimentos adquiridos. 

Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 Recomendado reciclar a cada 03 anos no máximo. 

 Treinamento realizado na Helibras ou com turma exclusiva na sede do cliente. 

 No máximo 12 alunos. 
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Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

H120 3 19 N/A 

EC130 ou H130 4 27 N/A 

AS350B2 ou B2 VEMD 4 25,5 N/A 

AS350 B3+ ou H125 4 26 N/A 

H125 e H130 5 35 N/A 

AS355 N ou NP 4 30 N/A 

AS365 N2 ou N3 4 30 N/A 

EC135 P1/T1 a P3/T3 5 35 N/A 

EC145 4 30 N/A 

H155 4 30 N/A 

AS332 5 35 N/A 

H225 5 35 N/A 

 
          



 

 

Catálogo 2016 
 
 

Bem-Vindo! 

Centro de Treinamento                                                                                                   28 

 

Catálogo 2017 
 
 

Treinamento para Mecânicos 

 

| Mecânico Célula Diferenças 

Descrição 

É um curso teórico com o objetivo de qualificar o mecânico em uma nova versão de um determinado 
modelo de aeronave. 

Público Alvo 

Mecânicos qualificados em determinado tipo que desejam se qualificar em outra versão do mesmo 
tipo. 

Pré-requisito 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em GMP ou Aviônicos ou Célula ou 
CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica; 

 Ter concluído o curso de Mecânico de Célula na versão a ser suplantada para a nova versão que 
deseja ser qualificado; e 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 
Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

Conteúdo Programático 

São abordadas somente as diferenças estruturais, dos sistemas e conjuntos mecânicos para a nova  
versão da aeronave a ser suplantada. 

Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 Recomendado reciclar a cada 03 anos no máximo. 

 Treinamento realizado na Helibras ou com turma exclusiva na sede do cliente. 

 No máximo 12 alunos. 

Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

AS350 B3+ para H125 2 15 N/A 

AS350 B2 VEMD para H125 3 21 N/A 

H125 para H130 4 27,5 N/A 

EC130 B4 para H130 3 22 N/A 

AS355 N para NP 3 20 N/A 

EC135 P1/T1 para P2/T2 5 35 N/A 

Ec135 P2/T2 para P3/T3 3 22,5 N/A 

AS365 N1 e/ou N2 e/ou K para AS365 N3 e N3+ 5 34 N/A 
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| Sistema Hidráulico 

Descrição 

O objetivo do curso é fornecer ao mecânico o conhecimento a respeito dos diversos componentes do 

sistema hidráulico e seu funcionamento, a periodicidade de manutenção e limite de vida dos 

componentes. A manutenção prevista conforme documentação da aeronave, as intervenções permitidas 

de acordo com o nível de manutenção. Para parte prática, os trabalhos devem ser realizados no 

helicóptero do cliente, sem remoção,ou no caso do AS350 ou H125, na maquete do centro de 

treinamento. 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar no Sistema Hidráulico. 

Pré-requisito 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em GMP ou Aviônicos ou Célula ou CCT 

teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica; e  

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters que se encontram escritos em Inglês. 

Conteúdo Programático 

Durante este treinamento, o treinando será habilitado a conhecer o funcionamento dos diversos 

componentes e do sistema hidráulico. Instruções aplicáveis durante as Manutenções em Sistemas 

Hidráulicos, Instruções antes de remover um equipamento hidráulico por vazamento, Análise da 

Contaminação do Sistema Hidráulico, Monitoramento dos Bancos Hidráulicos, pesquisa de panes, 

(drenagem/abastecimento da perna do trem de pouso, sangria do sistema de freio para AS365 ou 

H155), etc, (Remoção/instalação de um servo comando, bomba hidráulica e abastecimento do 

acumulador de pressão para AS350/ H125, etc), (H225, abastecimento das câmaras do 

amortecedor/atuador do trem de pouso, abastecimento da proteção do rotor de cauda, sangria do 

sistema de freio, freio rotor), etc. 

 

Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico. 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico. 

 Treinamento teórico e prático: no máximo 08 alunos. 

 Material de consumo, se utilizado, será fornecido pelo cliente, se for na aeronave do cliente. 

 Treinamento prático de remoção/instalação de componentes não será realizado na aeronave do 

cliente, somente em maquetes de treinamento. 
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Duração 

TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

AS350 versões 3 22 1,5 9 

AS350 e AS355 4 30 1,5 9 

AS355 3 22 0,5 3 

AS365 5 35 3 22 

H155 5 35 3 22 

AS332 trem fixo  5 35 ---- ---- 

AS332 trem retrátil 5 35 2 15 

H225 5 35 3 22 
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| Balanceamento de Rotores 

Descrição 

O voo do helicóptero envolve diferentes conjuntos dinâmicos que, sob o controle do piloto, compõem 

forças resultantes que provocam o movimento desejado da aeronave. Tais conjuntos trabalham em 

diferentes frequências cujo equilíbrio adequado é importante para o conforto dos passageiros, da 

pilotagem, e para evitar o desgaste desnecessário e prematuro dos componentes. O objetivo do curso 

é levar ao operador o método de identificação e correção da vibração dos conjuntos rotativos através 

da análise de dados da vibração. 

Público Alvo 

Mecânicos qualificados em determinado tipo que desejam se qualificar em balanceamento de rotores. 

Pré-requisito 

 Ter concluído o curso de Mecânico de Célula na versão em que deseja ser qualificado; e 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

Conteúdo Programático 

Estudo básico das vibrações do helicóptero, métodos de análise como gráficos da documentação do 

fabricante, erros, instrução de instalação dos captores de vibração, para o AS 350, sobre a maquete 

do AS350 e/ou na aeronave do cliente. 

Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 No máximo 12 alunos para o treinamento teórico.  

 Treinamento teórico realizado na Helibras ou sede do cliente. 

 Treinamento prático: no máximo 03 equipes de 2 mecânicos. 

 M’arms (estação de solo, Avionics Helicopters Maintenance Unit, Kits de extração e dados da 

Vibration Processor Unit). 

 Fonte externa DC e AC (se aplicável). 

 Material de consumo será fornecido pelo cliente. 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente. 

 Treinamento é realizado com aeronave e tripulação do cliente, seja na Helibras ou sede do cliente; 

 Para a realização do treinamento, o cliente deverá disponibilizar aeronave contendo diário de bordo, 

copia dos Log Card das pás do Rotor Principal e do Rotor de Cauda; carrinho de ferramentas, 

equipamento para análise de vibração; tripulação (mecânico para acompanhamento de todas as 

atividades e pilotos para os giros no solo e voos para ajustes). 

 No momento da solicitação, sugerimos que o cliente informe o equipamento de análise de vibração 

utilizado pelo operador. 



 

 

Catálogo 2016 
 
 

Bem-Vindo! 

Centro de Treinamento                                                                                                   32 

 

Catálogo 2017 
 
 

Treinamento para Mecânicos 

Duração 

 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

AS350 ou H125 3 22,5 5 35 

EC135 3 22,5 5 35 

EC145 3 22,5 5 35 

H225 5 35 5 35 
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| Instruções de Revisões Programadas 

Descrição 

Este curso é voltado para aqueles clientes que possuem aeronave e quer capacitar sua equipe para 
executar inspeções (150 horas // 12 meses para o AS 350 ou H125, 600 horas para H225) e retornar 
a aeronave ao serviço de acordo com o RBAC 43. 

É um curso que mescla teoria com atividades práticas realizadas na aeronave do cliente e sem 
grandes intervenções de manutenção, como: remoção/instalação. 

Público Alvo 

Mecânicos qualificados em determinado tipo que desejam se qualificar em revisões programadas. 

Pré-requisito 

 Ter concluído o curso de Mecânico de Célula na versão em que deseja ser qualificado; e 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

Conteúdo Programático 

Análise, através do MSM, das inspeções (150 horas // 12 meses para AS 350 ou H125, 600 horas para 

H225) quanto aos cartões de trabalho dos manuais de manutenção aplicáveis. 

Compreensão da execução dos itens daquelas inspeções conforme MET/AMM. Execução das tarefas 

previamente analisadas e compreendidas teoricamente. 

Demonstração das questões legais inerentes àquelas tarefas para retorno ao serviço, de acordo com o 

RBAC 43. 

Notas 

Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 No máximo 06 alunos. 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente. 

 O material de consumo, se houver, será fornecido pelo cliente. 

 Cada treinamento é desenvolvido para um modelo específico de aeronave. 

 Treinamento é realizado na aeronave do cliente sem remoção de componentes, seja na Helibras ou 

na sede do cliente. 
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Treinamento para Mecânicos 

Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

AS350 ou H125 7 50 - - 

H225 ou H225M 15 105 - - 
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Treinamento para Mecânicos 

| Motores à Reação - Fabricante 

Descrição 

Na aquisição da aeronave é prevista a qualificação, pelo fabricante, de 01 (um) mecânico de motor, 

qualificando-o para intervenções sobre o motor. Tais cursos também são oferecidos 

independentemente da aquisição de aeronave. O programa apresenta o motor e envolve atividades 

básicas e práticas sobre o motor e acessórios. Este curso, exclusivamente, não qualifica o mecânico 

para instalação e remoção de motor. Para maiores informações entre em contato diretamente com os 

fabricantes: 

 

Treinamento  

Motor Aeronave Empresa/Centro de Treinamento 

ARRIEL/ARRIUS/MAKILA 

H120, AS350, H125, 

EC130, H130, 

AS355, EC135, 

EC145, H155, 

AS365, AS332, 

H225. 

TURBOMECA DO BRASIL / AMBRA 

SOLUTIONS 

Tel: +55 12 3949-1948 

www.ambrasolutions.com 

ALLISON AS 355 F/F1/F2 
ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA Tel: (21) 

2277-0100 www.rolls-royce.com 

PRATT &WHITNEY EC 135 P1/P2/P2+ 

PRATT & WHITNEY CANADÁ / FLIGHT 

SAFETY 

www.flightsafety.com 

 

 

http://www.ambrasolutions.com/
http://www.rolls-royce.com/
http://www.flightsafety.com/
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Treinamento para Aviônicos 

| Mecânico Aviônicos 

Descrição 

Oferece ao aviônico o conhecimento e proficiência necessários para a manutenção da aeronave 

através de treinamento teórico e prático “hands on”. O treinamento é baseado na Documentação 

Técnica Oficial de Manutenção. O aluno é preparado e treinado para realizar pesquisas de panes e 

manutenção da aeronave. 

Público Alvo 

Aviônicos que desejam se qualificar na manutenção de determinado tipo. 

Pré-requisito 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em Aviônicos ou CCT teórico ou possuir 

formação em eletro eletrônica; e 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

Conteúdo Programático 

Documentação técnica em uso, estrutura, acionamento dos rotores, rotores, sistemas: de indicação, 

de combustível, elétrico, hidráulico, de controles de voo, de proteção contra fogo, de ar condicionado, 

de iluminação, de comunicação, de navegação e dos motores. 

Notas 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico. 

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico e para prático 06 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 

Duração 
 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 
(1)

 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

AS350 VEMD 7 47,5 3 20 

H125 10 70 3 22,5 

AS365 N2 ou N3 15 105 8 53 

H225 15 105 8 57,5 

(1) Treinamento com testes funcionais práticos realizados na aeronave do cliente ou conforme disponibilidade na Helibras 
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Treinamento para Aviônicos 

| Mecânico Aviônicos Reciclagem 

Descrição 

Tem como objetivo principal esclarecer as dúvidas e dificuldades encontradas pelos mecânicos 

aviônicos no dia a dia. Fornece atualização dos conhecimentos para os aviônicos com experiência 

anterior na aeronave, mantendo alto nível de segurança e eficiência. É uma oportunidade para uma 

troca de experiência e consolidação dos conhecimentos adquiridos anteriormente.    

 

Público Alvo 

Aviônico qualificados em determinado tipo que desejam reciclar seus conhecimentos. 

Pré-requisito 

 Ter concluído o curso de mecânico aviônicos na aeronave que irá fazer reciclagem 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

Conteúdo Programático 

O conteúdo inclui a revisão de alguns principais sistemas do helicóptero, novas informações sobre os 

aviônicos, sistema de geração elétrica digital e analógica, sistema integrado de displays, piloto 

automático, novos procedimentos de manutenção, entre outros. 

 
Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 No máximo 10 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 

Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

AS350 VEMD 4 30 N/A N/A 

H125 5 35 N/A N/A 

AS365 N2 ou N3 5 35 N/A N/A 

H225 5 35 N/A N/A 
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Treinamento para Aviônicos 

| Sistemas Elétricos 

Descrição 

É realizada uma análise dos sistemas elétricos da aeronave, as diferentes possibilidades de pane e o 
caminho de pesquisa com base no Manual de Circuitos e Esquemas Elétricos (WDM/MCS). 

Público Alvo 

Aviônicos que desejam se qualificar nos sistemas elétricos de determinado tipo. 

Pré-requisito: 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em Aviônicos ou CCT teórico ou possuir 

formação em eletro eletrônica; e 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

Conteúdo Programático 

Neste curso o aluno recebe os fundamentos necessários para fazer uma análise mais aprofundada do 

funcionamento do sistema elétrico da aeronave. Todo o curso é embasado em técnicas de análise de 

criticidade das falhas de diagramas elétricos, através do estudo detalhado da geração, gerenciamento e 

distribuição de energia na aeronave. Durante o curso o aluno é treinado para entender as técnicas 

correntes e procedimentos previstos nas documentações técnicas vigentes, bem como analise de falhas 

e diagramas elétricos (WDM ou MCS). 

 

Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico. 

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico e para prático 6 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 

 Material para treinamento prático: fonte externa DC e AC (se aplicável). 

Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 
(1)

 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

AS350 VEMD 5 35 1 7,5 

H125 5 35 1 7,5 

AS365 N2 ou N3 ou K2 10 70 2 15 

H225 10 70 2 15 

(1) Treinamento com testes funcionais práticos realizados na aeronave do cliente ou conforme disponibilidade na Helibras 
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Treinamento para Aviônicos 

| Sistemas Aviônicos 

Descrição 

No curso de Sistemas Aviônicos o aluno tem contato com os 

equipamentos de radiocomunicação e radionavegação. Todo o curso 

tem o embasamento teórico de descrição e funcionalidades de cada 

equipamento englobando a nova integração digital dos sistemas 

aviônicos. O aluno é treinado para entender todos os procedimentos de 

testes funcionais e operacionais de cada componente. Todo o curso é 

focado no desenvolvimento do uso da documentação técnica vigente e 

atualizada, bem como, na análise de falhas e manual de diagramas elétricos (WDM ou MCS). 

 

Público Alvo 

Aviônicos que desejam se qualificar nos sistemas aviônicos de determinado tipo. 

Pré-requisito 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em Aviônicos ou CCT teórico ou possuir 

formação em eletro eletrônica; e 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

Conteúdo Programático 

O curso é focado na descrição e operação básica dos equipamentos: Bússola Magnética, Giro-horizonte, 

Giro-direcional e os instrumentos de navegação: GPS, Stormscope, entre outros. Sistemas digitais de 

aeronaves (MFD, PFD, ND, EFIS), sistemas de comunicação (HF, VHF, UHF) comunicação tática 

encriptada (quando aplicável). Sistema de navegação VOR, ADF, transponder, radar meteorológico, 

sistema anticolisão de tráfico (TCAS).  

Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico. 

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico e para prático 06 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 

 Material para treinamento prático: fonte externa DC e AC (se aplicável), simulador de sinal VOR, 

ADF e ATC. 
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Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 
(1)

 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

AS350 VEMD 5 35 1 7,5 

H125 5 35 1 7,5 

AS365 N2 ou N3 ou K2 10 70 2 15 

H225 10 70 2 15 

(1) Treinamento com testes funcionais práticos realizados na aeronave do cliente ou conforme disponibilidade na Helibras. 
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Treinamento para Aviônicos 

| Piloto Automático 

Descrição 

O curso aborda a relação do P. Aut. com a teoria de voo de helicópteros, leis de pilotagem e a relação 

do sistema com os comandos e a cinemática de voo automático, através da estruturação dos 

componentes na sua arquitetura. O aluno desenvolve conhecimentos sobre o funcionamento dos modos 

operacionais do P. Aut. baseados em sua lógica computacional. É abordado características de 

manutenção corretiva e preventiva do sistema pertinente a cada modelo. O aluno terá contato com toda 

documentação técnica prevista para testes funcionais e operacionais do sistema, bem como, analise de 

falhas e do Manual de diagramas elétricos (wdm) relacionado ao P. Aut.. Piloto automático abordado: 

SFIM 155D (AS 365 N2 e/ou N3 ou AS 332 ) ou APM 2000 (H225) ou 2010 (AS 365 N3+ ou AS 365 K2). 

 

Público Alvo 

Aviônicos que desejam se qualificar no piloto automático de determinado tipo. 

Pré-requisito 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em Aviônicos ou CCT teórico ou possuir 

formação em eletro eletrônica; e 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

Conteúdo Programático 

Técnicas correntes do Sistema AFCS, Denição de Sinais, Fundamentos Básicos de Sistema 
Automático Embarcado, Sistema de Estabilização do AFCS, modos superiores e análise de 
troubleshooting. 

Notas 

 A versão do PA poderá variar de acordo com o tipo do helicóptero. 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico. 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico. 

 Treinamento teórico e prático: no máximo 06 alunos. 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters, sob consulta. 

 A versão do P. Aut. varia de acordo com o tipo do helicóptero. 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 

 Material para treinamento prático: fonte externa DC e AC (se aplicável), fonte hidráulica e maleta de 

teste do P. Aut. 
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Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 
(1)

 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

H125 5 35 1 7 

AS365 N2 e N3 ou N3+ e AS365 K2 10 70 1 7 

H225 10 70 1 7 

(1) Treinamento com testes funcionais práticos realizados na aeronave do cliente ou conforme disponibilidade na Helibras. 
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Treinamento Especiais -  
 

| Documentação Técnica (Básico) 

Descrição  

É um curso dedicado à compreensão do profissional com as documentações técnicas de 

operação e manutenção das aeronaves Helibras/Airbus Helicopters frota francesa e alemã. O 

curso ainda dedica um relevado tempo para a explanação dos livros e documentações de 

registros específicos da frota francesa ou alemã. 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos sobre a documentação 
técnica das aeronaves do grupo Airbus Helicopters. 

Pré-requisito 

 Ter atividade relacionada à aviação e documentação técnica aeronáutica. 

Conteúdo Programático 

Apresentação das atuais documentações técnicas de operação e manutenção das aeronaves 
Helibras/Airbus Helicopters frota francesa e/ou alemã, nos níveis O/l. Apresentação de algumas 
diretrizes técnicas e diretrizes de controle dos componentes Helibras/Airbus Helicopters frota 
francesa e/ou alemã. 

Apresentação de administração de AMS (MOD) com os respectivos SB’s (frota francesa)  

Descrição da aplicabilidade de alguns regulamentos ligados à manutenção e operação de 
aeronaves. 
Simulação da prática de manuseio com alguns manuais em diferentes formatos (eletrônico e papel).  
Simulação de registros de manutenção (frota francesa). 
Simulação de registros de manutenção nos específicos capítulos do Historical Records e seus log 
cards (frota Alemã). 

 
Notas 

 No máximo 10 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 

Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

Frota Francesa Civil (somente) 3 20 N/A N/A 

Frota Alemã Civil (somente) 3 20 N/A N/A 

Frota Francesa e Alemã - Civil 5 35 N/A N/A 
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|Documentação Técnica (Avançado) 

Descrição 

Este curso procura relacionar as documentações técnicas do grupo Airbus Helicopters com os 
regulamentos aeronáuticos brasileiros e o contexto da operação e manutenção das aeronaves 
de acordo com aqueles regulamentos. 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico qualificados no curso Documentação Técnica Básica que 
desejam adquirir conhecimentos avançados sobre a documentação técnica. 

Pré-requisito 

 Ter participado do curso de Documentação Técnica Nível Básico ou ter conhecimento da 

documentação técnica Airbus Helicopters e aplicabilidade de cada manual. 

Conteúdo Programático 

Apresentação dos atuais regulamentos Aeronáuticos Brasileiros para a manutenção e operação 
das aeronaves do Grupo Aibus Helicopters. 
Descrição da aplicabilidade de alguns regulamentos ligados à manutenção e operação de 
aeronaves. 
Simulação prática de preenchimento de documentações obrigatórias (Diário de Bordo, 
Cadernetas, Ficha Matrícula de Equipamentos, etc.). 

Notas 

 No máximo 10 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 

Duração 

TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

3 22,5 N/A N/A 
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   Treinamentos Especiais –  

| Suprimentos de Aeronaves 

Descrição 

Tem como objetivo dar uma noção geral dos princípios básicos de gestão de materiais utilizados em 
manutenção das aeronaves, da Airbus Helicopters. Serão abordados os temas principais que 
compõem uma gestão completa da cadeia de suprimentos, que passa pelo cadastramento dos 
códigos no sistema, planejamento das atividades, compras, recebimento, estocagem, controle e 
expedição do material. Apresentaremos como os sistemas atuais de controle informatizados e 
integrados facilitam a gestão de suprimentos. Estes sistemas, os chamados Enterprise Resource 
Planning - ERP, promovem uma integração entre todas as áreas da cadeia de suprimentos. 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos sobre suprimentos de 
aeronaves. 

Pré-requisito 

 Possuir ensino médio completo e experiência no ramo aeronáutico. 

Conteúdo Programático 

Cadeia de Suprimentos, Manuseio dos Manuais IPC e ICO, Procedimentos de Estocagem, Noções 
sobre Sistemas Informatizados, CSC (Centro de Suporte ao Cliente), Programa de Manutenção e 
Noções Básicas sobre ATA 100. 

Notas 

 No máximo 10 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 

Duração 

 

TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

2 15 N/A N/A 
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   Treinamentos Especiais –  

| Inspeção de Pás do rotor principal e cauda 

Descrição 

A pá é uma peça vital. A tecnologia que envolve a sua fabricação permite obtermos características 

especiais de performance e resistência à fadiga. É importante a conscientização do mecânico ao 

tratar de qualquer problema relativo às pás dos rotores. Saber utilizar plenamente um equipamento de 

concepção tão complexa certamente evitará intervenções antecipadas ou desnecessariamente 

profundas, envolvendo custos maiores. São abordados somente alguns reparos de classe “C” (que 

são reparos com meios limitados sobre uma área não vital da pá). 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar para realizar Inspeções nas pás do rotor principal e rotor de 
cauda. 

Pré-requisito: 

  Ter concluído o curso de mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação no Grupo Célula. 

  Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters que se encontram escritos em Inglês. 

Conteúdo Programático 

São abordados os assuntos: Documentação técnica, os critérios e procedimentos corretos de 

inspeção das pás principais e do rotor de cauda, os problemas inerentes, pequenas manutenções 

autorizadas. Está previsto uma visita técnica à oficina de reparo de pás da Helibras para alguns 

trabalhos práticos como: pequeno retoque de pintura, colagem do poliuretano da raiz da pá principal, 

preenchimento de relatório de inspeção da pá, medição das buchas das pás, explicação de 

balanceamento estático de uma Pá Principal. 

Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 No máximo 08 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras somente. 

Duração 
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   Treinamentos Especiais –  

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

AS350 B 5 35 N/A N/A 

AS350 B2 e B3 e B3+ e H125 5 35 N/A N/A 

AS355 F2 e N e NP 5 35 N/A N/A 

EC130 / H130  5 35 N/A N/A 

EC135 4 27 N/A N/A 

H225 5 35 N/A N/A 
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   Treinamentos Especiais –  
 

| Corrosão e Tratamentos de Superfícies Metálicas 

Descrição 

O programa descreve conceitos básicos de corrosão eletroquímica, apresenta as diferentes 
formas e tipos de corrosão dos metais; os meios e os fatores que afetam o processo corrosivo. 
A manutenção preventiva, o combate e controle da corrosão. A corrosão microbiológica e o 
tratamento biocida do Jet-A1. Está prevista uma visita técnica ao setor de tratamento de 
superfícies da Helibras. Os processos de tratamentos de superfícies metálicas, incluindo, 
alodinização, anodização e retoques de proteção. 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos sobre corrosão e 
tratamento de superfícies metálicas. 

Pré-requisito 

 Recomendado Ensino Médio completo ou ter concluído o curso de mecânico de manutenção 

aeronáutica. 

Conteúdo Programático 

Corrosão Metálica, Corrosão química eletroquímica, Medidas para tratamento da corrosão, 

preparação das superfícies metálicas, manutenção preventiva para evitar corrosão, preparação das 

superfícies metálicas, Fragilização pelo Hidrogênio, Retoques de proteção, proteção por pintura, 

teste de resistência a corrosão, Corrosão Microbiológica, Tratamento Biocida do JET-AV, 

Metalurgia. 

Notas 

 No máximo 12 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras somente. 

Duração 

TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

2 12 N/A N/A 
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   Treinamentos Especiais –  

| Coordenador de Manutenção 

Descrição 

O objetivo deste curso é suprir o responsável da manutenção com o máximo de informações aplicáveis 

na manutenção, em seu dia a dia. Adicionado aos seus conhecimentos, estas informações lhes 

proporcionarão maior segurança em suas decisões de retorno de itens ao serviço, aeronavegabilidade, 

paradas obrigatórias para manutenções programadas e não programadas. O curso aborda assuntos da 

parte técnica e da parte administrativa. Na parte técnica é dado um especial enfoque sobre 

documentações técnicas Aibus Helicopters, programas e procedimentos de manutenção, etc. Na parte 

administrativa o aluno obterá informações sobre as homologações obrigatórias que tem influência 

direta sobre a operação da aeronave. Além destes enfoques, são ainda abordados assuntos 

vinculados aos fundamentos de gestão aplicados a uma oficina de manutenção, como: liderança, 

responsabilidade, delegação, relações humanas, etc. O curso é ministrado por vários instrutores. 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos sobre os processos e 
atividades de um coordenador de manutenção. 

Pré-requisito 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em Célula ou GMP ou Aviônicos ou ter 

experiência em execução de manutenção e inspeção de aeronaves ou ser engenheiro com 

conhecimentos sobre as rotinas de manutenção e inspeção de aeronaves. 

Conteúdo Programático 

Caracterização dos diversos produtos da Airbus Helicopters e suas distintas filosofias e registro de 

manutenção; Apresentação das atuais documentações técnicas da Airbus Helicopters; Explanação da 

aplicabilidade e sistemas para consultas de manuais; Apresentação dos atuais regulamentos 

aeronáuticos Brasileiros relativos a manutenção; Apresentação dos órgãos Brasileiros de fiscalização 

e certificação aeronáutica (ANAC/CTA) bem como os órgãos estrangeiros de mesmo caráter (DGAC, 

LBA, CAER) e os documentos emitidos por estes órgãos; Identificação e categorização dos principais 

sistemas para gestão dos recursos humanos; Reorganização do conceito de aeronavegabilidade. 

Notas 

 No máximo 12 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras somente. 

Duração 

TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

10 70 N/A N/A 
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   Treinamentos Especiais –  

| Procedimentos de Manutenção 

Descrição 

Existem procedimentos de manutenção que nem sempre aparecem no nosso dia a dia. O curso pretende 

trazer ao aluno as técnicas correntes, baseado na documentação técnica vigente e alertá-lo para os 

cuidados no uso de ferramentas, equipamentos de medição e ferramentas de uso geral na oficina. As 

contaminações do fluído hidráulico, do combustível e dos óleos lubrificantes; a corrosão de peças, a 

estocagem e acondicionamento de aeronaves, de peças, de motores etc.. Na manutenção, o que se pode 

ou não realizar, como adaptar e criar alternativas seguras para a realização do trabalho, como realizar 

ensaios não destrutivos, reciclagem de baterias, familiarização quanto ao funcionamento de um armazém 

de peças e quanto a utilização do manual de identificação. 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos sobre os procedimentos de 
manutenção. 

Pré-requisito: 

• Possuir ensino médio completo e experiência no ramo aeronáutico. 

Conteúdo Programático 

Procedimentos de manutenção, ensaios não destrutivos, estocagem de aeronave, suprimentos, 

reciclagem de baterias, corrosão e tratamentos de superficiais dos metais, prevenção, combate e 

controle da corrosão, cuidado com a manutenção das pás, metrologia e visita ao laboratório de 

metrologia. 

Notas 

 No máximo 12 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras somente. 

Duração 

TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

5 35 N/A N/A 
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   Treinamentos Especiais –  

| Noções Elementares de Ar Condicionado 

Descrição 

O objetivo deste curso é apresentar e descrever as principais funções dos componentes do sistema de 

ar condicionado ciclo vapor e permitir que os técnicos efetuem as devidas manutenções correntes, bem 

como eficientes pesquisas de panes e intervenções diversas nestes sistemas. O treinamento abrange 

informações gerais pertinentes aos principais sistemas que equipam as diversas aeronaves da linha 

Helibras/Airbus Helicopters em operação no Brasil. 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam adquirir conhecimentos de ar condicionado. 

Pré-requisito 

• Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em Célula  

Conteúdo Programático 

Identificar e explanar os principais componentes do sistema ar condicionado tipo ciclo vapor. 

Esboçar o funcionamento conjunto de todos componentes observando-se o diagrama de pressão-

entalpia. 

Apresentar as principais fontes técnicas para manutenção do sistema (inspeções programadas e não 

programadas). Oferecer algumas atividades práticas para aumentar o nível de compreensão dos 

sistemas. 

 

Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 Treinamento teórico: no máximo 10 alunos. 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico. 

 Treinamento teórico e prático: no máximo 8 alunos. 

 O material de consumo, se houver, será fornecido pelo cliente. 

 Treinamento realizado na Helibras ou sede do cliente. 

 Treinamento prático realizado na aeronave do cliente. 

Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

AS350/H125 2 15 3 20 

EC145 2 15 3 20 

H135 2 15 3 20 

H225 2 15 3 20 
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   Treinamentos Especiais –  

| Familiarização 

Descrição 

Tem como objetivo fazer uma rápida familiarização com a aeronave através da apresentação geral da 
célula, dos seus sistemas e do motor. É um programa otimizado, dedicado especialmente aos 
Responsáveis Técnicos das oficinas de manutenção, controle técnico de manutenção e outros 
interessados em conhecer o produto e que não farão intervenções de manutenção na aeronave. São 
abordados superficialmente a aeronave e seus sistemas. 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos sobre determinado modelo de 
aeronave. 

Pré-requisito 

• Possuir no mínimo ensino médio completo e trabalhar na área de aviação de helicópteros. 

• Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 
Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

Conteúdo Programático 

Apresentar: generalidades da aeronave, estrutura, trem de pouso, caixa transmissão principal, rotor 
principal, rotor de cauda, sistema elétrico, servocomandos, sistema hidráulica, comandos dos rotores, 
sistema de combustível, iluminação interna/externa, instalação do motor, comandos e controles, circuito 
de partida, proteção contra fogo etc. 

Notas 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 No máximo 15 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente. 
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   Treinamentos Especiais –  

Duração 

 TREINAMENTO 

 TEÓRICO PRÁTICO 

 Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

H120 3 21,5 N/A N/A 

AS350 B2 ou B2 VEMD 4 27 N/A N/A 

AS350 B3+ ou H125 4 27 N/A N/A 

EC130 B4 ou H130 4 28,5 N/A N/A 

AS355 N ou NP 4 30 N/A N/A 

EC135 5 35 N/A N/A 

EC145 5 35 N/A N/A 

AS365 N3+ 4 30 N/A N/A 

H155 4 30 N/A N/A 

AS332 L1 5 33,5 N/A N/A 

H225 ou H225M 5 35 N/A N/A 

Opcionais H225M 3 20 N/A N/A 
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   Treinamentos Especiais –  

| Noções Sobre Materiais Conjugados e Reparos em 
Policarbonato 

  
Descrição 

O objetivo deste curso é familiarizar o aluno com os tipos de materiais conjugados utilizados nos 

helicópteros Airbus e suas aplicações. O curso apresenta ao aluno as técnicas correntes dos materiais 

conjugados, a utilização desses materiais e uso de ferramentas. Apresenta a tecnologia que envolve a 

fabricação dos componentes, como carenagens e estruturas em materiais conjugados.  

 
Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos sobre Materiais Conjugados e 
Reparos em Policarbonato. 

Pré-requisito 

 Possuir no mínimo ensino médio completo e trabalhar na área de aviação de helicópteros. Ler e 

entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica do fabricante Airbus Helicopters que 

se encontram escritos em Inglês.  

 
Conteúdo Programático 

Apresenta as tecnologias de material conjugado: histórico, aplicação em aeronaves, características, peso, 

resistência mecânica, fadiga, tipos de materiais e suas aplicações. 

Como prevenir e evitar danos às estruturas em materiais conjugados, bem como a combinação com 

outros materiais, a durabilidade e resistência. 

Técnicas de trabalho com material conjugado, os produtos utilizados, as resinas, a laminação de peças, 

polimerização, etc. 

Ênfase sobre reparos em policarbonato de acordo com cartões de trabalho de manutenção. 

Instrui o especialista para realizar pequenos reparos e retrabalhos mais comuns sobre os materiais 

conjugados, executando exercícios e provas práticas durante o curso. 

Notas 

 Treinamento teórico: no máximo 10 alunos; 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico; 

 Treinamento teórico e prático: no máximo 6 alunos; 

 Treinamento teórico e prático realizado na Helibras somente. 

Duração 

TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

6 43 4 27 

 



 
Centro de Treinamento          55 

 

 

 

 

                                                                                                             Catálogo 2017 
 
 

   Treinamentos Especiais –  

 

|Curso Vartom System Tipo II – MBB BK117 C2 (EC145) 

Descrição:  

O curso VARTOM System Tipo II foi desenvolvido de acordo com as necessidades apresentadas pelos 

clientes operadores ou de manutenção de aeronaves BK 117 C2 – EC 145. 

Treinamento dedicado à compreensão e circunspecção do profissional sobre os diversos aspectos do 

sistema VARTOMS TIPO II MBB BK 117 C2 EC 145. 

Inicia-se com o estudo individualizado dos diversos componentes do sistema, sendo posteriormente 

correlacionados de acordo com suas respectivas funções. Numa segunda etapa são analisadas diversas 

verificações, testes e ajustes do sistema conforme AMM e MSM; finalizando a teoria com uma breve 

pesquisa de panes e possíveis ações corretivas. 

A fração prática deste curso fica a critério do contratante; condicionado a disponibilidade de uma 

aeronave que esteja dentro do padrão aeronavegável. (VARTOMS = variable rotor speed & torque 

matching system) 

 
Público Alvo 

Mecânicos que desejam adquirir conhecimentos no Vartom System Tipo II. 

Pré-requisito: 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em GMP ou Aviônicos ou Célula ou 
CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica; 

 Ter concluído o curso de Mecânico de Célula na versão em que deseja ser reciclado; e 

 Ler e entender os textos do manual de treinamento/documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês. 

Conteúdo Programático:  

O curso teórico apresentará ao profissional importantes conceitos e informações as quais lhe 

capacitarão entender, analisar, diagnosticar e intervir sobre sistema VARTOM Tipo II. Os conteúdos 

foram minuciosamente analisados a oferecer o máximo de esclarecimentos àqueles profissionais que 

farão testes, verificações e ajustes no sistema.  

O treinamento prático será efetuado sobre a aeronave do cliente; compreendendo os testes e 

verificações previstos no EMM, AMM e MSM. 

Notas 

 Treinamento teórico: no máximo 10 alunos; 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico; 

 Treinamento teórico e prático: no máximo 6 alunos 

 Treinamento prático realizado somente na aeronave do cliente, seja na Helibras ou turma exclusiva 

na sede do cliente  
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   Treinamentos Especiais –  

- Material para treinamento prático: fonte externa DC e ferramentas básicas 
 

Duração:  

 
TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

5 35 3* 20 
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   Treinamentos Especiais –  

 

 |Operação e Manutenção de Baterias Aeronáuticas 

Descrição 

O objetivo deste curso é a capacitação para manutenção e gerenciamento de baterias 

aeronáuticas, bem como ensaios análises e boas práticas de aplicação de uso de Baterias NiCd 

Ventiladas. 

 
Público Alvo 

Mecânicos que desejam adquirir conhecimentos no Vartom System Tipo II. 

Pré-requisito: 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em GMP ou Aviônicos ou Célula ou 
CCT teórico ou gerente de manutenção. 

Conteúdo Programático 

Conceitos básicos, características, tipos de cargas, reação eletroquímica, manutenção e 

estocagem, procedimentos de manutenção, análise de modos de falhas e de riscos, boas práticas 

de aplicação de baterias.  São realizadas tarefas práticas em laboratório de bateria, revisão e 

análise da bateria, em uma bateria níquel cádmio.  

 
Notas 

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico;  

 Treinamento teórico e prático*: no máximo 6 alunos  

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede e laboratório do cliente. 

Duração 

TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis 
Carga 

Horária 
Dias úteis 

Carga 

Horária 

2 15 3* 20 
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   Treinamentos Internos –  

 

|Apresentação de Motores a reação 

Descrição: 

O objetivo deste curso é apresentar as noções elementares, o princípio de funcionamento e as 

funções dos principais componentes de motores a reação, utilizados em alguns helicópteros Airbus 

Helicopters. É um programa otimizado, direcionado aos interessados que necessitam ter algum 

conhecimento de motores em seu trabalho do dia a dia. É um curso superficial de motores, para quem 

não trabalha e não farão intervenções nos motores. 

 
 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos gerais sobre Motores a 
reação. 

Pré-requisitos: 

 Possuir 2º grau completo e ter atividade relacionada a aviação de helicópteros. Desejável ler e 

entender os textos do manual de instrução que se encontram escritos em Inglês.   

Conteúdo Programático: 

Apresentação da documentação técnica dos motores. Princípio de funcionamento de um motor a 
reação.  Apresentação e função dos componentes, comandos e controles, sistema de ignição, 
lubrificação, sangria de ar dos motores: Arriel 1 e 2, Arrius 1, Allison  250 C20F, Makila 2A (H 225), 
Pratt Whitney e Unidade Auxiliar de Energia (APU), Indicações no VEMD. 

 
 

Notas 

 No máximo 12 alunos;  

 Treinamento somente para colaboradores internos e que desempenham funções administrativas. 

 
Duração: 

 
TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

3 22,5 N/A N/A 
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   Treinamentos Internos –  

|Apresentação de Estrutura da Célula 

 
Descrição: 
 
O objetivo deste curso é apresentar e descrever os principais componentes estruturais dos 

helicópteros Airbus. É um programa direcionado aos interessados que necessitam ter algum 

conhecimento da estrutura em seu trabalho do dia a dia.  É um curso que tem por objetivo familiarizar 

superficialmente o colaborador com a estrutura de alguns helicópteros da Airbus e que não farão 

intervenções na aeronave. 

 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos gerais sobre Estrutura da 
Célula. 

 
Pré-requisitos: 
 

 Possuir 2º grau completo e ter atividade relacionada à aviação de helicópteros. Desejável ler e 

entender os textos do manual de instrução que se encontram escritos em Inglês. 

 
Conteúdo Programático: 
 
Apresentação da documentação técnica dos helicópteros. Apresentação dos componentes estruturais 

dos helicópteros Airbus, como: estrutura dianteira, intermediária, traseira, portas, carenagens, derivas, 

estabilizadores, trem de pouso, dos helicópteros AS 350/H125, H 120, AS 355, H 225, H145, etc. 

 
Notas 

 No máximo 12 alunos;  

 Treinamento somente para colaboradores internos e que desempenham funções administrativas. 

 
Duração: 

 
TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

2 15 N/A N/A 
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   Treinamentos Internos –  

|Apresentação dos Equipamentos Aviônicos 

Descrição: 

 
- O objetivo deste curso é apresentar os produtos aviônicos que equipam a frota de helicópteros Airbus. 

É um programa otimizado com noções elementares, direcionado aos interessados em conhecer 

superficialmente os aviônicos que equipam a frota Airbus e que não farão intervenções na aeronave. 

 
 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos gerais sobre Equipamentos 
Aviônicos. 

Pré-requisitos: 

 
 Possuir 2º grau completo e ter atividade relacionada à aviação de helicópteros. Desejável ler e 

entender os textos do manual de instrução que se encontram escritos em Inglês. 

 
Conteúdo Programático: 

 
Rádio comunicação: Conceitos básicos de rádio transmissão; Rádios HF; Rádios VHF/UHF; Produtos 

relacionados que equipam a frota AIRBUS. 

Rádio Navegação; conceitos básicos de Navegação e rádio Navegação; Homing; ADF; VOR; Pouso 

por instrumentos; DME; Rádio Altímetro; Transponder; Radar; Computador de Navegação; Produtos 

relacionados que equipam a frota AIRBUS. 

 
Notas 

 No máximo 12 alunos;  

 Treinamento somente para colaboradores internos e que desempenham funções administrativas. 

 

Duração: 
 

TEÓRICO PRÁTICO 

Dias úteis Carga Horária Dias úteis Carga Horária 

2 15 N/A N/A 

 

 

 

 
 

 


