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Expediente

Muito além do produto 

O atendimento pós-venda de uma 
empresa é um de seus principais pilares de 
sustentação. Ainda mais quando o produto 
é uma máquina de elevada tecnologia 
que requer, obrigatoriamente, todos os 
seus componentes em perfeito estado de 
funcionamento, como o helicóptero.
A sof ist icação cada vez maior dos 
equipamentos, por um lado, oferece 
condições que são cada vez mais seguras e 
eficientes para os operadores de aeronaves 
de uma forma geral. Porém, isso exige, na 
mesma medida, mais atenção e cuidados 
especiais para que seu funcionamento 
esteja absolutamente de acordo, dentro 
de parâmetros de eficiência elevados e, 
tão importante quanto essas exigências, 
que seja economicamente viável.
Todas essas premissas sempre são  
consideradas pela Hel ibras quando 
um helicóptero é vendido. Sabemos, 
como ninguém, das necessidades e 
expectativas que cada cliente possui e 
como é importante contar com o apoio 
do fabricante para que seu equipamento 
ofereça o retorno desejado.
Atender a tais expectativas de uma forma 

Eduardo Marson Ferreira, 
presidente da Helibras

cada vez mais eficiente é a premissa do 
novo Centro de Suporte ao Cliente que a 
Helibras está inaugurando. 
Localizado estrategicamente na região 
de Atibaia, próxima dos três principais 
aeroportos de São Paulo, dos dois atuais 
centros de serviços da empresa - na capital 
paulista e em Itajubá (MG) -, o novo Centro é 
servido por rodovias que facilitam a ligação 
a portos e outras regiões.
O Centro Logístico foi estruturado para 
responder com agilidade e aprimorar nosso 
atendimento ao cliente. Para isso, adotamos 
o uso de modernos softwares e de uma 
estrutura e funcionamento equivalente aos 
nossos centros de atendimento na Europa.
Esse grande investimento da Helibras, 
que a colocará em um patamar superior 
também no pós-venda, é consequência 
direta de toda a expansão que a empresa 
vem experimentando nos últimos três anos, 
e compatível com a líder do mercado de 
helicópteros a turbina no Brasil.
Durante esse per íodo,  estudamos 
detalhadamente cada etapa do processo 
de atendimento às solicitações dos clientes, 
da circulação interna das ordens de serviço, 

da importação e venda de cada peça, 
identificando todos os momentos em que 
precisávamos investir para melhorar a 
prestação dos serviços.
E o resultado já começou a ser sentido 
pelo elevado faturamento no atendimento 
pós-venda já no ano passado e, a partir 
de agora, com o mais moderno complexo 
de suporte ao cliente do setor aeronáutico 
em toda a América Latina. Uma iniciativa 
estratégica para satisfazer e fidelizar, cada 
vez mais, nossos atuais e futuros clientes.

a  Agência Europeia para a Segurança 
da Aviação (EASA) validou as soluções 
de segurança e a resolução final para 
as principais falhas do eixo da caixa de 
transmissão principal em dois modelos 
EC225 que operavam no Mar do Norte.
Desta forma, os EC225 retomaram a 
participação em todas as missões nas 
quais são utilizados, após a aprovação 
das medidas de prevenção e detecção 
desenvolvidas pelo grupo.
Em paralelo, a Eurocopter criou o 
Centro de Conhecimento EC225, site 
dedicado ao tema com todo o histórico 
dos acontecimentos, a investigação do 
problema e a solução que obtiveram 
para a retomada dos voos deste modelo. 
O endereço é: www.ec225news.com. 

EC225: retomada das missões e 
autorização de fabricação no Brasil
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No mesmo mês em que a Helibras 
recebeu da Direct ion Générale de 
L’Aviation Civile (DGAC) – autoridade 
francesa que regula a fabricação de 
helicópteros civis – a autorização para 
produzir, no Brasil, o modelo EC225, 
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Com a produção em série inaugurada 
no final de 2012, chega ao mercado 
mundial o novo helicóptero EC175, o 
melhor bimotor de porte médio das 
próximas décadas.  
Equ ipado com motores  PT6C da 
Pratt&Whitney, o desenvolvimento do 
helicóptero se deu de maneira conjunta 
com os c l ientes,  com impor tante 
part ic ipação do usuár io f ina l .  Seu 
design foi elaborado com o auxílio de 
computadores de últ ima geração e 
maquete de simulação virtual, na França. 
O resultado é um modelo robusto, 
de sete toneladas, espaçoso, rápido, 
seguro, confortável e fáci l  de voar. 
Além disso, o aparelho apresenta a 
melhor relação custo-benefício, por sua 
eficiência operacional, e o menor custo de 
manutenção. O modelo tem capacidade 
para transportar até18 passageiros e tem 
o maior alcance de sua categoria.
A  av iôn ica  u t i l i zada me lhora  as 
reconhecidas qualidades presentes em 
outras aeronaves Eurocopter, como 
o EC225, em termos de proteção do 
envelope de voo, assistência ao piloto 

Nova geração de biturbina traz excelente 
desempenho, conforto e eficiência

LANÇAMENTO

EC175 é destaque entre os 
helicópteros médios

Foto:
Anthony Pecchi

e consciência situacional, incluindo o 
inovador alerta de auto-monitoramento 
do sistema, chamado “Helionix”, que 
está sendo certif icado dentro dos 
recentes padrões internacionais e que 
também é utilizado pelo Airbus A380. 
“O EC175 será a melhor escolha para 
diversas missões, incluindo oil&gas, 
busca e sa lvamento,  serv iços de 
emergência médica, serviços públicos, 
transporte executivo e VIP”, ressalta 
François  Arnaud,  v ice-pres idente 
Comercial e de Marketing da Helibras. 
A fim de apresentar o desempenho 
rea l  da  aeronave ,  a  Eurocopte r 
promoveu uma campanha de voos 
de demonstração nos Estados Unidos 
durante três semanas no início do 
ano, ocasião em que o EC175 teve 
seus atributos validados por diversos 
clientes e usuários finais do segmento 
de oil&gas.
O pr imeiro modelo a ser entregue 
na Europa vai receber a certificação 
de aeronavegabilidade destinada ao 
exigente mercado de oil&gas e deve 
chegar ao cliente ainda no final deste ano.

Foto:

Anthony Pecchi

Foto:

Eurocopter-L. Fabre



HELIBRAS NO AR - Nº 39 - AGOSTO DE 2013

04

Novo EC130 T2 chega ao Brasil com 
estrutura da célula modificada 

Modelo mantém linhas externas, mas fortalece 
desempenho e conforto para diversas missões

A mais nova versão do helicóptero da 
família Esquilo, o EC130 T2, estreia este 
ano no mercado brasileiro. Reformulado, 
o modelo foi apresentado nos Estados 
Unidos em 2012 com modificações que 
proporcionam mais conforto, melhor 
desempenho operacional  e maior 
versatilidade. O EC130 T2 chegou ao  
Brasil para a Labace 2013, feira de 
aviação civil que acontece todos os anos 
em São Paulo (SP), e estará em turnê 
de demonstração  em diversas cidades 
do país durante o  segundo semestre. 
A versão mantém as linhas externas já 
existentes, mas teve cerca de 70% da 
estrutura da célula modificada. Entre os 
novos e atualizados recursos está uma 
porta lateral direita também deslizante 
na versão standard; um motor mais 
potente, o Arriel 2D, com modernização 
da caixa de transmissão principal; a 
incorporação de um sistema ativo de 
controle de vibração; melhoria no sistema 
de venti lação e desembaçamento; 
estrutura interior da cabine redesenhada 
com piso plano; uma atualização de 
cockpit com a interface homem-máquina 
reforçada; mais absorção de energia 
nos bancos, melhorando o peso e o 
equilíbrio no transporte de passageiros; 
tanque de combustível mais resistente 
ao impacto; e maior acessibilidade para 
manutenção dos sistemas elétricos e do 
ar-condicionado.
“No Brasil, o EC130 já conquistou 
uma fiel clientela em diferentes tipos 
de missão, desde transporte civ i l 
até resgate e salvamento. Agora na 
versão T2, proporcionará ao cliente 
um desempenho ainda melhor por 
conta das inovações implementadas 
e perfeitamente alinhadas  com as 
exigências de nossos clientes”, diz 
François Arnaud, v ice-pres idente 
Comercial e de Marketing da Helibras. 

Fotos:
Anthony Pecchi

O desempenho do EC130 T2 com o 
novo motor - que também equipa os 
Esquilos B3e - é 10% maior em potência 
do que no modelo anterior, com menor 
consumo de combustível. A aeronave 
também oferece um intervalo maior entre 
as revisões gerais. 
Quanto aos opcionais, o helicóptero 
possui  uma nova geração de ar-
condicionado e para-brisa com proteção 
solar. O sistema de ar-condicionado 
inclui melhoria no desempenho, controle 
de temperatura efetiva quente/frio, e  
melhor distribuição de ar pela cabine. 
No ano passado, o helicóptero esteve 
em exposição durante a Heli-Expo 2012, 
em Dallas, Texas, onde a Eurocopter 
também anunciou 80 vendas do modelo 
para diferentes tipos de clientes. Na 
demo tour realizada pelos Estados 
Unidos, no mesmo ano, o EC130 T2 foi 
apresentado para cerca de 50 clientes 
por dia, que tiveram a oportunidade de 
voar nessa nova versão.

PRODUTOS
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A p repa ração  pa ra  a  t u r nê  de 
demonstração e apresentação do 
novo EC130 T2 ao mercado brasileiro 
começou em julho, quando o helicóptero 
chegou ao país e foi montado na fábrica 
da Helibras, em Itajubá (MG). Para 
pintar a aeronave, foi utilizada  uma tinta 
ecológica feita à base de água, sem 
solventes químicos. A pintura feita na 
Helibras é referência mundial dentro do 
grupo Eurocopter, que já enviou diversas 
aeronaves para receber finalização aqui 
no país, resultado da busca constante 
da filial brasileira em desenvolver novos 
materiais, dentre eles tintas e vernizes. 

Comparada às tintas comuns, a que utiliza água em sua composição 
reduz o impacto ambiental em 75%, além de ter alta qualidade de 
aplicação, aumentando também a qualidade do produto. Outros 
benefícios da pintura ecológica são: 

•	 a facilidade de utilização;

•	 a durabilidade;

•	 a ausência de metais pesados no produto;

•	 a economia gerada, pois a cobertura da tinta é maior; 

•	 a diminuição do ciclo de pintura; e 

•	 a compatibilidade com tintas à base de outros solventes, o que 
permite que a aeronave seja repintada com outros materiais, se 
for necessário.

No Brasil, helicóptero recebe 
tinta ecológica

PRODUTOS

Fotos:
Renato Olivas
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Helibras tem novo Centro de 
Suporte ao Cliente

Nova base de atendimento e logística em pós-vendas iniciou 
experimentalmente suas atividades

A Hel ibras deu início, há algumas 
semanas, às atividades de sua nova 
base de atendimento e excelência em 
pós-vendas. O novo Centro de Suporte 
ao Cliente (CSC) da empresa está 
localizado em Atibaia, interior de São 
Paulo, e vai receber e gerenciar todas 
as solicitações dos clientes relacionadas 
à manutenção, reparo, fornecimento de 
peças, garantia e assistência técnica dos 
operadores de helicópteros Helibras/
Eurocopter em todo o país.
Uma equipe de aproximadamente 25 
pessoas estará disponível diariamente e 
em horário diferenciado para acompanhar 
o andamento das solicitações de cada 
cl iente, com atenção redobrada e 
emergencial aos casos em que as 
aeronaves não podem operar enquanto 
as peças não sejam entregues ou os 
serviços solicitados não sejam realizados.  
A base de Suporte ao Cliente também 

vai abrigar o Centro Logístico de toda a 
empresa, o que trará mais organização 
e dinamização do estoque de peças, 
de ferramentas e de materiais utilizados 
tanto nas oficinas quanto pelos técnicos 
que trabalham diretamente nas bases 
dos operadores. “A transferência e a 
concentração do estoque no Centro 
de Suporte ao Cliente foram pensadas 
levando em consideração um local 
estratégico, com fácil acesso por rodovias 
a São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro 
e próximo aos aeroportos de Cumbica 
(Guarulhos) e Viracopos (Campinas), 
o que vai garantir o rápido suprimento 
para o cliente”, explica Flávio Pires, vice-
presidente de Suporte e Serviços.
A reestruturação do setor de pós-
vendas, com foco na satisfação do 
cliente e na qualidade final dos serviços 
prestados, estava prevista no processo 
de expansão e reorganização da 

empresa, que incluiu esse novo prédio 
em condomínio comercial em Atibaia 
e a contratação de uma empresa de 
logíst ica responsável em apoiar a 
operação e o funcionamento do CSC. 
A estimativa da Helibras é que essa 
unidade abrigue um patrimônio rotativo 
superior a 50 milhões de dólares em 
estoques para o atendimento de todas 
as necessidades dos clientes. 
Isso abrange a certif icação para a 
“Linha Azul” para aquisição de peças 
no exterior, que é uma concessão 
alfandegária especial da Receita Federal 
capaz de diminuir a burocracia em 
todos os processos de importação de 
produtos e permitir um atendimento 
diferenciado para a documentação 
técnica necessária. “Em outras palavras, 
importação mais ágil e envio mais 
rápido de peças para nossos clientes”, 
acrescenta Flávio Pires.

SERVIÇOS
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O Centro de Suporte ao Cliente está 
sendo estruturado para prestar um 
atendimento diferenciado aos clientes 
que operam grandes frotas e precisam 
manter suas aeronaves voando o maior 
tempo possível. É o caso das Forças 
Armadas, que adotaram o contrato 

Nova base de logística vai apoiar 
contratos de CLS 

Contatos 
do CSC
Os contatos com o CSC já podem ser feitos 
pelos clientes em todo o país, diariamente, 
das 7h às 22h, inclusive aos sábados, 
domingos e feriados. 

Os telefones estão divididos conforme a 
urgência do pedido, sendo:

•	 0800 330 97 97 - para situações 
normais 

•	 0300 555 97 97 - para casos de AOG

CLS (Suporte Logístico Contratado), 
modalidade que já autoriza a aquisição 
de peças e realização de serviços de 
forma simplificada.
Dessa forma, o CSC se desdobrará na 
gestão e fornecimento de peças, itens 
reparáveis, equipamentos de apoio ao 

solo, ferramentas, entre outros. Com 
a premissa de diminuir o tempo de 
indisponibilidade dos helicópteros, a 
Helibras está organizando uma área 
específica para a gestão das demandas 
desses clientes, garantindo a máxima 
eficiência dos respectivos contratos. 

Grandes operadores também receberão tratamento especial de suas demandas

SERVIÇOS
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Além do Centro de Suporte ao Cliente 
(CSC), outro diferencial oferecido pela 
Helibras para apoiar e garantir suporte aos 
operadores é a possibilidade de manter, nos 
locais onde se encontram as aeronaves, 
um técnico para acompanhamento e 
orientação sobre manutenção, reparos 
e emergências. Essa estratégia visa 
oferecer orientações para que o produto 
tenha o melhor desempenho e o melhor 
rendimento, mantendo-se operacional o 
máximo de tempo possível.  
A funcionalidade pode ser contratada 
pelos clientes e garante a presença de 
um profissional treinado, especializado e 
qualificado, adicionalmente ao apoio hoje 
oferecido pelas equipes técnicas e oficinas 
da Helibras.  “Para o operador, o técnico 
na base significa economia de tempo e 
demonstra o cuidado do fabricante para 
com o seu negócio. Para a Helibras, é a 

possibilidade de entendermos as reais 
condições de operação de nossa frota, 
pois, conhecendo as necessidades dos 
clientes, podemos nos antecipar no 
atendimento”, ressalta Flávio Pires, vice-
presidente de Suporte e Serviços. 
A estrutura interna da empresa também 
tem ex t rema impor tânc ia  nessa 
organização de trabalho, pois fornece as 
diretrizes e o suporte a fim de dinamizar 
a atuação do técnico em campo. “Um 
profissional da base operacional não está 
sozinho; ele é constantemente apoiado 
e interage diretamente com as oficinas 
para a troca de experiências e novos 
conhecimentos. Assim, um novo processo 
ou equipamento utilizado num reparo em 
São Paulo, por exemplo, pode chegar a 
um técnico em Manaus”, explica Flávio. 
Além de contar com a disponibilidade de um 
técnico, a Helibras oferece outras formas 

Nas bases dos operadores, profissionais da Helibras podem atuar de forma 
mais rápida e ganhar conhecimento para melhoria constante dos serviços

Suporte técnico realiza 
atendimento fora das oficinas

de atendimento e suporte aos clientes, 
como a possibilidade de tirar dúvidas sobre 
manutenção, reparos, peças e garantias por 
telefone ou e-mail, e o envio de equipes em 
casos especiais para pesquisa de panes e 
investigação de incidentes no local em que a 
aeronave se encontra. Este tipo de trabalho 
reduz o custo operacional e o tempo de 
parada da aeronave, o que se traduz em 
ganhos para o cliente.
“A Helibras conta, hoje, com 23 técnicos 
e engenheiros no Suporte Técnico, 
constituindo-se, assim, a fabricante de 
helicópteros com o maior número de 
assistentes técnicos do Brasil, atendendo 
aeronaves destinadas a operações dos 
segmentos militares, governamentais, 
offshore e civis. A satisfação de nossos 
clientes é nossa melhor propaganda”, 
afirma Jean-Pierre Jacquemin, gerente de 
Suporte Técnico. 

SUPORTE08

Foto:
Zilmar Toledo
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Até pouco tempo atrás, os Grupamentos 
Aéreos responsáveis pela av iação 
de segurança pública em todos os 
Estados brasileiros tinham suas frotas 
de helicópteros formadas, quase em sua 
totalidade, por aeronaves monoturbina, 
sobre tudo por  conta  dos custos 
de aquisição, que são menores na 
comparação com as opções disponíveis 
com dois propulsores. Também ao 
redor do mundo essa foi a lógica desse 
segmento específico de mercado.
Porém, a evolução das aeronaves de 
asa rotativa, a modificação na legislação 
aeronáutica, o surgimento de requisitos 
cada vez mais exigentes e a crescente 
demanda para missões mais complexas 
têm provocado uma mudança de 
concepção no uso do helicóptero, com 
a introdução de aeronaves biturbina 
de porte leve e médio em missões de 
busca e resgate, salvamento e no apoio 
a ações policiais. Dentre as vantagens 
existentes - e que estão justificando 
o crescimento dos investimentos por 
parte dos governos - estão segurança 
em voo, mais autonomia, maior potência 
e capacidade de transporte (carga e 
passageiros) e, principalmente, mais 
adequação para cumprir missões de 
maior complexidade.
Em algumas cidades, como Londres 
e Paris, por exemplo, a utilização de 
helicópteros com duas turbinas pelas 
forças policiais tornou-se obrigatória, sob 
o argumento de maior segurança.
Aqui no Brasil, alguns Estados já iniciaram 
a operação desse tipo de aeronave: o 
Maranhão, a Bahia e o Ceará, com o 
modelo EC145, além do Distrito Federal, 
com o EC135, obtendo resultados 
bastante satisfatórios. Sabe-se que o 
governo de São Paulo também vem 
buscando esse upgrade há algum tempo, 
tanto para operação policial quanto para 
o resgate aeromédico. 

“Essas  ae ronaves  pe rm i tem aos 
Grupamentos Aéreos o cumprimento 
de missões em áreas mais distantes de 
suas bases, principalmente à noite, com 
grande economia de tempo, recursos 
e, consequentemente, com resultados 
muito melhores” diz Mauro Ayres, 
gerente de Vendas para o Mercado 
Governamental. “Trata-se de uma opção 
muito eficaz em um país como o nosso, 
de dimensões continentais e repleto de 
grandes centros urbanos”, conclui.
Essas duas opções oferecidas pela 
Helibras (o EC135 e o EC145) são as 
de maior versatilidade do mercado, fator 
comprovado pelo sucesso de vendas 
no mundo todo. Com opção de acesso 
traseiro e cauda do rotor elevada permite, 
por exemplo, o embarque de pessoas 
feridas, em maca, com maior rapidez, 
sem contar a ampla oferta de acessórios 
e a rápida mudança de configuração para 
as diferentes missões que desempenha.
“Além de todas essas facilidades, nossas 
aeronaves biturbinas conseguem pousar 
em locais de difícil acesso como ruas, 
avenidas, helipontos elevados e em 
montanhas tanto quanto um helicóptero 
Esquilo, que, embora de menor porte, 
ainda é o mais utilizado neste segmento” 
finaliza Ayres.

Grupamentos aéreos começam a aprimorar suas frotas

Mudança no ar: helicópteros 
biturbina em missões policiais

Maranhão

Bahia
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O Centro de Engenharia da Helibras 
está capacitado para realizar diversas 
i n t e r v e n ç õ e s  n o s  h e l i c ó p t e ro s 
produzidos no país e também nos 
demais modelos da gama Eurocopter 
comercializados no mercado brasileiro. 
Por isso, vem também desenvolvendo 
novos sistemas e tecnologias para 
aprimorar ainda mais as funcionalidades 
das aeronaves da marca.
Atualmente, os engenheiros da empresa 
são responsáveis pelas atividades de 
projeto, pesquisa, desenvolvimento, 
testes, qualificação de equipamentos, 
certificação e aeronavegabilidade dos 

produtos instalados em todos os 
modelos de helicópteros civis e militares. 
Esse trabalho teve como resultado 
a integração e a oferta de modernas 
soluções para os operadores civis de 
Esquilo, como o sistema de painel digital 
Garmin G500H e o sistema de piloto 
automático HeliSAS desenvolvido pela 
empresa Cobham.
O novo sistema glass cockpit com 
Garmin G500H, disponível para os 
helicópteros Esquilo AS350, é composto 
de equipamentos e um conjunto digital 
de módulos eletrônicos que teve todo 
o seu projeto elétrico e de instalação 

Novos sistemas de painel glass cockpit e piloto automático são 
algumas das soluções desenvolvidas pela equipe da Helibras

Inovações da engenharia brasileira 
modernizam helicópteros nacionais

desenvolvido pelos engenheiros e pela 
equipe técnica da Helibras. 
Já o HeliSaS é um sistema de piloto 
automático de dois eixos que oferece um 
excelente auxílio à pilotagem em termos 
de estabilização da aeronave e redução 
de carga de trabalho. Ele está sendo 
integrado também pela engenharia da 
empresa para utilização com o Garmin 
G500H e com os equipamentos de rádio 
navegação dos helicópteros de toda a 
família Esquilo. 
O Centro de Engenharia tem vivenciado 
um processo de expansão de sua 
capacidade técnica, desde o contrato 

INOVAÇÃO

Esquilo equipado com 
Garmin G500H
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estabelecido em 2008 com o governo 
brasi leiro para desenvolvimento e 
produção das versões militares do 
helicóptero EC725 das Forças Armadas 
Brasileiras e de seu reconhecimento pela 
matriz, com a classificação Eurocopter 
Author ized Design Organisat ion - 
Nível 1, no ano passado, elevando 
a Helibras como empresa f i l ial de 
maior conhecimento tecnológico em 
projetos. Além da uti l ização deste 
know how nos projetos militares, a 
empresa está agregando ainda mais 
soluções inovadoras em toda a linha de 
helicópteros civis e, assim, beneficia os 
demais operadores brasileiros, como 
acontece com a integração do novo 
glass cockpit e o piloto automático. 
“ O  d e s e n v o l v i m e n t o  d e  n o v o s 
equipamentos que complementassem 
ou mesmo substituíssem a configuração 
tradicional dos helicópteros leves da 
Helibras foi uma demanda identificada 
no mercado executivo. Nossos clientes 
desse mercado, informados sobre 
as inovações e configurações dos 
helicópteros de grande porte e modelos 
mais recentes, também se interessaram 
em contar com tais avanços em suas 
aeronaves”, afirma François Arnaud, 

v ice-p res iden te  Comerc ia l  e  de 
Marketing da Helibras. 
“Essas intervenções, consideradas de 
alta complexidade por serem integradas 
com outros sistemas já existentes no 
helicóptero de base, tais como sistema 
de comando de voo e de navegação, 
foram o resultado do bom trabalho 
de uma equipe técnica al tamente 
capacitada e engenheiros especializados 
em aeronavegabilidade, engenharia 
de sistemas, eletrônicos & aviônicos, 
p ro je tos  mecân icos  e  e lé t r i cos , 
ensaios em voo, vibração & cálculo, 
dentre outras áreas de conhecimento, 
todos envolvidos em um processo de 
aprendizado contínuo para dominar o 
ciclo completo de desenvolvimento de 
um helicóptero.”, explica Walter Filho, 
diretor do Centro de Engenharia. 
Além dessas inovações, a Helibras 
oferece configurações personalizadas 
de interior para transporte executivo/
VIP, pintura externa, soluções de 
equipamentos para missões policiais, 
s i s temas  de  rad iocomun icação, 
radionavegação e aviônicos em geral, 
desenvo lv idos de acordo com a 
necessidade e funcionalidade de cada 
proprietário ou operador.

INOVAÇÃO

•	 Duas telas de 6,5 polegadas responsáveis por integrar e mostrar informações antes 
distribuídas em seis indicadores analógicos no painel de instrumentos.

•	 Oferece recursos modernos de posição geográfica, atitude de voo e curso da 
aeronave, além de um mapa digital da área sobrevoada, com base em dados 
de navegação padrão e GPS apresentando a posição do helicóptero, suas 
coordenadas geográficas e referências no solo. 

•	 Piloto automático de dois 
e ixos que possui  uma 
função SAS, garantindo 
aumento de estabilidade em 
rolamento e arfagem, além 
dos modos de manutenção 
de altitude (ALT), captura 
e manutenção de proa, 
acompanhamento de perfil 
ILS (Localizer e Glideslope) e 
interface com equipamentos 
de GPS ou VOR para 
guiamento lateral. 

•	 Já está certificado pela 
ANAC e à d ispos ição 
para integrar os próximos 
helicópteros produzidos em 
Itajubá (MG). 

Fotos: 
Marcio Jumpei

Garmin G500H
Piloto 
Automático 
Cobham
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Entre os dias 24 e 25 de setembro, 
a Helibras promove, na Universidade 
Anhembi Morumbi, em São Paulo, 
o  evento  Jornada de  Segurança 
Operacional. Com o público-alvo formado 
por pequenos operadores e pilotos de 
asas rotativas, o objetivo do evento 
é contribuir para a conscientização e 
prevenção de acidentes aeronáuticos. 
Para isso, a Helibras traz, no primeiro dia 
de programação, um representante do 
Centro de Investigação e Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos (CENIPA) para 
abordar aspectos da filosofia do Sistema 
de Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 
(SIPAER). A importância e os benefícios 
dos treinamentos de emergência será 
o segundo assunto do dia, seguido 
do tema “Garantia da qualidade em 
manutenção de helicópteros”. Essa 
rodada inicial se encerra com o debate 
em torno da gestão de riscos para 
pequenos operadores. 
No dia 25, o tema que abre a programação 
é “A Influência da baixa customização do 
helicóptero nos riscos à Segurança de 
Voo”. O público assistirá à  palestra sobre 

Pequenos operadores e pilotos formam o público-alvo do evento

Helibras promove Jornada de 
Segurança Operacional

EVENTO

Durante a sua visita ao Brasil para participar de vários eventos da Jornada 
Mundial da Juventude, no mês de julho, o Papa Francisco utilizou helicópteros 
da Força Aérea Brasileira, produzidos pela Helibras/Eurocopter, em seus 
deslocamentos aéreos. Nesta imagem, o sumo pontífice está saindo do 
helicóptero H-34 Super Puma, operado pelo 3º/8º GAV – Esquadrão Puma 
da Força Aérea Brasileira, que saiu do aeroporto de São José dos Campos 
e seguiu para o Santuário Nacional de Nossa Senhora Aparecida, para missa 
na basílica da cidade, no dia 24. Uma comitiva de aeronaves composta por 
quatro Super Pumas fez escolta ao helicóptero principal, que transportava 
toda a equipe religiosa. Ainda estiveram à disposição da comitiva do Papa 
um HM-3 Cougar da Aviação do Exército, um UH-14 Super Puma da Marinha 
e dois H-34 Super Puma da FAB.

Super Puma é utilizado 
pelo Papa Francisco

responsabilidade civil e visão jurídica 
sobre Relatórios Finais de Investigação. 
As duas últimas apresentações terão 
como assuntos “Altitude densidade, 
um fator invisível para performance 
do helicóptero” e “A arte de pilotar – 
preparação para o voo e práticas de 
pilotagem”, ministradas pelos pilotos 
instrutores mais experientes da Helibras/
Eurocopter. 
Além da Universidade Anhembi Morumbi, 
a Hel ibras conta com o apoio da 
Associação Brasileira de Pilotos de 
Helicópteros (ABRAPHE), do Centro de 
Investigação e Prevenção de Acidentes 
Aeronáuticos (CENIPA) e do International 
Helicopter Safety Team (IHST) Brasil.
“A iniciativa foi fruto de um trabalho intenso 
que estamos realizando, dentro e fora da 
Helibras, com o propósito de conscientizar 
os operadores, mantenedores, pilotos e 
proprietários sobre a Prevenção de 
Acidentes Aeronáuticos. Atitudes simples 
podem reduzir o risco de acidentes, 
basta estarmos atentos”,  a f i rmou 
Antônio Modesto, gerente de Segurança 
Operacional.

Foto:
CB Vinicius/EEAR 


