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PREZADO CLIENTE 

 

Bem-vindo ao Centro de Treinamento da Helibras / Airbus! 

 

Pelas salas de aula do Centro de Treinamento da Helibras já passaram mais de 15 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. 

 

Além do Centro de treinamento cuja sede localiza-se em Itajubá (MG) e o Centro de 

Simuladores no Rio de Janeiro (RJ), inaugurado em agosto de 2015, alguns treinamentos 

podem ser executados 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 a sua 

necessidade. 

 

As informações contidas neste catálogo também estão disponíveis no website: 

www.helibras.com.br 

 

Atenciosamente, 

 

Sabrina Fernandes de Oliveira Migon 

Head of Training

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


 

 

Catálogo 2021 / 2022 

ORIENTAÇÕES AO CLIENTE 

 
Centro de Treinamento 

Página | 2 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS 

 

 A inscrição pode ser solicitada por telefone ou e-mail (ver contatos na página 3) 

 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. 

  

PREÇO 

Para maiores informações sobre preços solicitar proposta comercial, por meio dos contatos 

a seguir: 

 Centro de Treinamento Itajubá: centro.treinamento@helibras.com.br 

 Centro de Treinamento e Simuladores Rio de Janeiro: simulador@helibras.com.br  

 

PAGAMENTO 

O pagamento do curso deve ser realizado de acordo com as condições estabelecidas na 

proposta comercial, por meio de depósito identificado 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 

 

 

 

 

mailto:centro.treinamento@helibras.com.br
mailto:simulador@helibras.com.br
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INFORMAÇÕES GERAIS 

 

Por favor, encontre abaixo todas as informações necessárias para sua estadia conosco.  

 

 

SUPORTE AO CLIENTE 

 

Em caso de dúvidas ou emergências, não hesite em entrar em contato: 

Segunda a Sexta-feira das 7h00 às 17h00 

 

 +55 (35) 2143-4001  Itajubá/MG 

 +55 (35) 2143-4001  Rio de Janeiro 

 centro.treinamento@helibras.com.br   Itajubá/MG 

 simulador@helibras.com.br  Rio de Janeiro 

 

ORGANIZAÇÃO 
DO CURSO

LOCALIZAÇÃO TRANSPORTE

ACOMODAÇÃO SEGURANÇA TEMPO LIVRE

TREINAMENTOS

mailto:centro.treinamento@helibras.com.br
mailto:simulador@helibras.com.br
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ORGANIZAÇÃO DO CURSO 

 

ANTES DE CHEGAR AO CENTRO DE TREINAMENTO 

A ficha de inscrição e os outros documentos requisitados pelo Centro de Treinamento devem 

ser enviados pelo aluno antes da sua chegada para que seja feito o registro e a Confirmação 

de Inscrição.  

 

PRIMEIRO DIA NO CENTRO DE TREINAMENTO 

Na chegada, por favor, se apresente na nossa portaria com 

um documento de identificação com foto. 

Será oferecido um crachá de identificação e que deve ser 

utilizado todos os dias.  

 

 

HORÁRIOS  

Os treinamentos teóricos são ministrados de segunda a sexta-

feira das 08h00min às 16h30min Os treinamentos práticos são 

ministrados no horário comercial, conforme programação a ser 

apresentada após aprovação da proposta. 

 

VISTO 

O Brasil não exige visto para a maioria dos países. Em caso de dúvidas por favor acesse o 

site do Portal Consular (http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos-para-viajar-ao-

brasil) 

 

ALMOÇO 

Na base de Itajubá, o almoço é oferecido na Helibras durante os dias de treinamento, sem 

custo adicional ao cliente. 

 

http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos-para-viajar-ao-brasil
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos-para-viajar-ao-brasil
http://www.portalconsular.itamaraty.gov.br/vistos-para-viajar-ao-brasil
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INTERVALOS DURANTE O TREINAMENTO 

Durante os horários de intervalo os alunos podem 

aproveitar o espaço da nossa recepção para tomar 

um café. Em Itajubá podem visitar a nossa 

lanchonete e loja de presentes.  

 

 

 

 

ACESSO À INTERNET 

Nossos Centros de Treinamento possuem Wi-Fi gratuito para acesso dos alunos em 

treinamento. 
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LOCALIZAÇÃO 

 ITAJUBÁ – MG  

Itajubá está localizada no Sul de Minas Gerais, a 254 km de São Paulo, 315 km do Rio de 

Janeiro e 445 km de Belo Horizonte, por rodovia. 

Por sua vez, o Centro de Treinamento está localizado na Rua Santos Dumont, número 200 – 

Distrito Industrial – CEP: 37504-900. 

 

 

 

 RIO DE JANEIRO – RJ  

O Centro de Treinamento e Simuladores está localizado na Rua Jornalista J. Paulo, 1207 – 

Recreio dos Bandeirantes – Rio de Janeiro, RJ – CEP 22790-697. 
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TRANSPORTE 

 ITAJUBÁ ─ MG 

 

TRANSPORTE DIÁRIO 

 

Na base de Itajubá é oferecido transporte hotel/Centro de Treinamento/hotel durante 

os dias de curso. Nosso transporte irá encontra-los no hotel a partir das 07h30, 

pedimos a gentileza de aguardar na recepção do hotel. Caso haja atrasos no 

transporte, favor entrar em contato conosco através do telefone (35) 2143-4001.   

 

OPÇÕES DE TÁXI 

 Ponto de Táxi Praça Central 

Praça Teodomiro Santiago – Centro 

            (35) 3622-02597 

 

 Ponto de Táxi Rodoviária 

Praça Dr. José Braz – Morro Chic 

      (35) 3623-5369 

 

 Go Car Brasil 

       Aplicativo para locomoção 

 

 UBER 

      Aplicativo para locomoção 

 

ALUGUEL DE VEÍCULOS 

 
Caso o cliente tenha interesse em alugar um carro na cidade de Itajubá, sugerimos 

acessar o site Localiza Hertz: https://www.rentcars.com/pt-

br/locadora/localiza/brasil/itajuba-minas-gerais.   

 

 

https://www.rentcars.com/pt-br/locadora/localiza/brasil/itajuba-minas-gerais
https://www.rentcars.com/pt-br/locadora/localiza/brasil/itajuba-minas-gerais
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TRANSPORTE 

 RIO DE JANEIRO ─ RJ 

 

OPÇÕES DE TÁXI 

 99TÁXI 

Aplicativo para locomoção 

 
 UBER 

Aplicativo para locomoção 

 

 CABIFY 

Aplicativo para locomoção 

 
 

Em caso de necessidades nas quais os aplicativos sugeridos não atendam a 

necessidade do cliente, nós temos um motorista de confiança cujos contatos 

encontram-se abaixo: 

 

 MD Locadora 

Motorista: Marcelino 

Telefone: (21) 9 6415 8831 

Observação: Aceita pagamento via cartão de crédito 
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ACOMODAÇÃO 

 ITAJUBÁ ─ MG 
 
HOTÉIS RECOMENDADOS PELA AIRBUS HELIBRAS 

 

 HOTEL AMANTIKYR  

R. Dona Maria Carneiro, 241 – Boa Vista, Itajubá – MG 

  Telefone: (35) 3622-5252 

  Site: www.hotelamantykir.com.br 

 

 GONTIJO HOTEL 

R. Coronel Rennó, 247 – Centro, Itajubá/MG 

  Telefone: (35) 3622-4646 

  Site: www.hotelembaixador.com.br 

 

 BRAMIG HOTEL 

R. Dona Maria Carneiro, 241 – Boa Vista, Itajubá – MG 

  Telefone: (35) 3623-5252 

  Site: www.hotelbramig.com.br 

 

 ITAJUBÁ FLAT  

R. Antônio Corrêa Cardoso, 164 – Varginha, Itajubá - MG 

  Telefone: (35) 3622-2210 

  Site: www.itajubaflat.com.br  

 

 

 

 

http://www.hotelbramig.com.br/
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ACOMODAÇÃO 

 RIO DE JANEIRO ─ RJ 
 
HOTÉIS RECOMENDADOS PELA AIRBUS HELIBRAS 

  

 PLAZA BARRA FIRST 

Avenia das Américas, 7897 – Cond. Novo Mundo – Barra da Tijuca – Rio 

de Janeiro/RJ  

  Telefone: (21) 2169-1500 

  Site: www.plazahoteis.com.br/barrafirst 

 

 BOURBON BARRA DA TIJUCA RESIDENCE 

Avenida Malibu, 1355 – Barra da Tijuca – Rio de Janeiro/RJ 

  Telefone: (21) 3622-4600 

  Site: www.bourbon.com.br/hotel/bourbon-barra-da-tijuca-residence 

 

 AMERICAS BARRA HOTEL E EVENTOS 

Avenida das Américas, 10500 – Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ 

  Telefone: (21) 3622-9900 

  Site: www.americashoteis.com.br 

 

 RAMADA ENCORE RIBALTA 

Avenida das Américas, 9650 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ 

  Telefone: (21) 2430-5500 

  Site: www.wyndhamhotels.com/pt-br/ramada/rio-de-janeiro-brazil/ramada-

encore-ribalta-rio-de-janeiro 

 

 

 

 

 

http://www.wyndhamhotels.com/pt-br/ramada/rio-de-janeiro-brazil/ramada-encore-ribalta-rio-de-janeiro
http://www.wyndhamhotels.com/pt-br/ramada/rio-de-janeiro-brazil/ramada-encore-ribalta-rio-de-janeiro
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ACOMODAÇÃO 

 RIO DE JANEIRO ─ RJ 
 
HOTÉIS RECOMENDADOS PELA AIRBUS HELIBRAS 
 

 

 VOGUE SQUARE FASHION HOTEL – BW PREMIER COLLECTION 

Avenida das Américas, 8585 - Barra da Tijuca, Rio de Janeiro/RJ 

  Telefone: (21) 3609-3300 

  Site: voguefashionhotel.com.br 

 

 NOBILE INN & SUITES VIA PREMIÈRE 

Estrada dos Bandeirantes, 8923 – Camorim, Rio de Janeiro/RJ 

  Telefone: (21) 3812-3000 

  Site: www.nobilehoteis.com.br/hoteis/nobile-inn-suites-via-premiere-rio-de-

janeiro 
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SEGURANÇA 

 ITAJUBÁ ─ MG 
 
 
REGRAS  
 

 

 Os alunos podem circular livremente entre o Centro de Treinamento, Restaurante e 

Lanchonete. Nas demais áreas da empresa o aluno/visitante deverá estar 

acompanhado por um funcionário da Airbus Helibras. 

 Atentar para as sinalizações internas, tais como: proibido fumar, uso obrigatório de 

equipamentos de segurança em geral, faixa de sinalização no piso, entrada restrita, 

etc.  

 Favor informar a recepção sobre a posse de equipamento que serão utilizados dentro 

da empresa (como por exemplo computadores, equipamentos eletrônicos, tablets e 

smartphones) 

 Todos os dispositivos fotográficos devem ser selados com um adesivo “anticlick”, 

podendo ser retirado somente ao final do treinamento.  

 Dentro da empresa possuímos área específicas para fumantes 

 Os passageiros com destino ao Heliponto deverão utilizar a área externa da empresa, 

devendo aguardar o voo na sala sob a torre de controle de trafego aéreo. 

 Não aproximar de helicópteros que estejam pousando ou decolando 

 A Airbus Helibras reserva-se ao direito de proceder a revista nos visitantes e/ou 

veículos sempre que julgar necessário. Por ocasião de entrada/saída o visitante 

deverá apresentar à segurança todo e qualquer pacote, pasta ou valise para vistoria. 

A empresa possui Sistema Interno de Circuito Fechado de TV.  

 

 
É PROIBIDO 

 
 

 Portar armas de fogo (exceto profissionais no exercício da função), bebidas alcoólicas, 

tóxicos e explosivos 

 Sair com equipamentos, materiais, sucatas ou documentos de qualquer natureza sem 

prévia autorização 

 O uso de máquinas fotográficas, filmadoras, gravadores, notebooks, sem autorização 

prévia 

 Produtos inflamáveis sem a respectiva ficha técnica. 
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EQUIPAMENTO DE SEGURANÇA 

 

Para o treinamento prático é obrigatório o uso do equipamento de segurança. 

 O aluno pode optar por utilizar o seu próprio calçado de segurança, caso prefira. No 

entanto, tanto o sapato de segurança quanto os óculos de proteção são oferecidos pela 

Airbus Helibras.  

 

Informações importantes: 

 Alunos mecânicos devem utilizar obrigatoriamente o sapato de segurança na 

área do Hangar de Manutenção.  

 Para instrução em voo, os alunos pilotos devem usar obrigatoriamente o 

equipamento de proteção de acordo com o regulamento do tipo de voo 

específico. 

 

 RIO DE JANEIRO - RJ 
 
 
REGRAS  

 
 

 Atentar para as sinalizações internas, tais como: proibido fumar, uso obrigatório de 

equipamentos de segurança em geral, faixa de sinalização no piso, entrada restrita, 

etc.  

 Dentro da empresa possuímos área específicas para fumantes 

 A Helibras reserva-se ao direito de proceder a revista nos visitantes e/ou veículos 

sempre que julgar necessário. Por ocasião de entrada/saída o visitante deverá 

apresentar à segurança todo e qualquer pacote, pasta ou valise para vistoria. A 

empresa possui Sistema Interno de Circuito Fechado de TV 

 

É PROIBIDO 
 

 Portar armas de fogo (exceto profissionais no exercício da função), bebidas alcoólicas, 

tóxicos e explosivos 

 Sair com equipamentos, materiais, sucatas ou documentos de qualquer natureza sem 

prévia autorização 

 Produtos inflamáveis sem a respectiva fica técnica
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TEMPO LIVRE 

Aproveite seu tempo livre para conhecer melhor a cidade onde o seu treinamento está 

sendo realizado. 

 

PARQUE MUNICIPAL – ITAJUBÁ/MG 

 

 

 

 MERCADO MUNICIPAL – ITAJUBÁ/MG 

 

 

 

   

CINEMA CINE A – ITAJUBÁ 

 

 

 KARTÓDROMO – ITAJUBÁ 
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| Ground School H125 (Esquilo) 

 

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 

que o piloto irá operar. 

  

Público Alvo 

Pilotos interessados em se familiarizar com a operação das aeronaves da Família Esquilo H125 (AS350 

B3e) e AS350 Series. 

  

Pré-requisito 

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

(PPH); 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e balanceamento, procedimentos 

normais e de emergência das aeronaves H125 (AS350 B3e) ou AS350 Series. 

 

 

 



 

 

  Centro de Treinamento 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 B2 ou B2 VEMD 4 

AS350 B3+ ou H125 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas Teórico; 

 No máximo 10 alunos; 

 Visando a segurança do voo e máxima proficiência dos pilotos, o Grupo Airbus Helicopters 

recomenda que o cliente realize o treinamento de Qualificação de Tipo (teórico e prático em 

conjunto) em Centro de Treinamento autorizado pelo fabricante; 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente; 

 Treinamento pode ser realizado via plataforma de Ensino à Distância (EAD), porém não haverá 

aplicação de prova teórica. 

 

 

 

 

 

 

 

  

Revisão: Setembro/2020 
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| Qualificação de Tipo Inicial H125 (Esquilo) 

 

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 necessários para obtenção da habilitação da 

Classe Monomotor à Turbina (HMNT) nas aeronaves AS350 Series ou H125. 

 

Público Alvo 

Pilotos com habilitação de categoria e classe de helicóptero monomotor convencional (HMNC), que desejam 

obter a habilitação na classe HMNT e endosso nas aeronaves AS350 Series ou H125, em conformidade 

com o RBAC 61. 

  

Pré-requisito 

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

(PPH) emitida pela Autoridade Aeronáutica local; 

 Ter habilitação de classe helicóptero monomotor convencional (HMNC);  

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido; 

 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. 
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Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1) (2) 

AS350 ou H125 (AS350 B3e) 4 dias 8 horas 1 hora 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

(2) O cheque é opcional e tem o objetivo de revalidar a habilitação HMLT logo após o treinamento, caso seja interesse do cliente. 
 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de 

seguro da Helibras. 

 

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| Qualificação de Tipo Adicional H125  

 

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 para obtenção do endosso nas aeronaves H125 

(AS350 B3e) e AS350 Series. 

 

Público Alvo 

Pilotos com habilitação de categoria e classe de helicóptero monomotor a turbina (HMNT), que desejam 

obter o endosso nas aeronaves AS350 ou H125, em conformidade com o RBAC 61. 

  

Pré-requisito 

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

(PPH); 

 Possuir habilitação na classe HMNT; 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

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. 
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Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1)(2) 

H125 ou AS350 Series 4 dias 3 horas 1 hora 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

(2) O cheque é opcional e tem o objetivo de revalidar a habilitação HMNT logo após o treinamento, caso seja interesse do cliente. 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de 

seguro da Helibras; 

 Caso a habilitação HMNT do piloto esteja vencida há mais de 05 anos um novo treinamento de 

qualificação de tipo inicial é requerido; 

 Possuímos a opção de treinamento em voo opcionais, sob consulta. 

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| Treinamento de Diferenças H125 

 

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 habilitados na categoria e classe de helicóptero monomotor a turbina – HMNT, com endosso no AS 

350 ou H125 que pretendam operar outra variante (versão) do AS 350. 

 

Pré-requisito 

 Ter habilitação de classe helicóptero monomotor a turbina (HMNT) e endosso no AS 350 ou 

H125; 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido; 

 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. 
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Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1)(2) 

AS350 Series para AS350 B3+ ou 

H125 (AS350 B3e) 
2 dias 1 hora 1 hora 

AS350 Series para AS350 B3 2 dias 2 horas 1 hora 

H125 ou AS350 B3+ para AS350 

Series 
2 dias 1,5 horas 1 hora 

H125 para AS350 B3 1 dia 1 hora 1 hora 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

(2) O cheque é opcional e tem o objetivo de revalidar a habilitação HMLT logo após o treinamento, caso seja interesse do cliente. 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de 

seguro da Helibras; 

 Possuímos a opção de treinamento em voo opcionais, sob consulta; 

 Caso o piloto esteja com a habilitação HMNT próxima do vencimento ou vencida, pode-se atrelar 

esse treinamento com o recheque de classe. 

 

 

 

 
 

Revisão: Outubro/2020 
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| Treinamento Periódico H125 (Esquilo) 

 

Descrição 

Treinamento solo e voo de revalidação de classe monomotora à turbina (HMNT) referente às aeronaves da 

Família Esquilo: H125 (AS350 B3e) ou AS350 Series. 

Este treinamento oferece ao piloto uma revisão do treinamento inicial visando à manutenção de sua 

habilitação e proficiência técnica. 

 

Público Alvo 

Pilotos que desejam revalidar sua habilitação HMNT nas aeronaves H125 (AS350 B3e) ou AS350 Series, 

em conformidade com o RBAC 61. 

  

Pré-requisito 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válida; 

 Possuir habilitação na classe HMNT; 

 Possuir endosso no tipo, quando aplicável; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

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. 
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Duração 

Modelo Teoria Prática Cheque (1) (2) 

AS350 Series ou H125  4,5 horas 1 hora 1 voo 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

(2) O cheque é opcional e tem o objetivo de revalidar a habilitação HMLT logo após o treinamento, caso seja interesse do cliente. 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de 

seguro da Helibras; 

 Caso a habilitação do piloto esteja vencida há mais de 05 anos sugerimos que um novo 

treinamento de qualificação de tipo inicial seja realizado. 
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| Treinamento de Emergências H125 (Esquilo) 

 

Descrição 

O objetivo do treinamento é capacitar o piloto a realizar as emergências previstas no Manual de Voo das 

aeronaves da Família Esquilo: H125 (AS350 B3e) e AS350 Series. 

Para este fim, serão realizados pousos completos em autorrotação durante a fase de decolagem, pairado 

dentro e fora do efeito solo e em voo de cruzeiro, falha do governador (baixa vazão de combustível), falha 

hidráulica e falha do rotor de cauda. 

 

Público Alvo 

Pilotos já habilitados no H125 (AS350 B3e) ou AS350 Series que desejam praticar manobras de 

emergências. 

  

Pré-requisito 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válida; 

 Possuir habilitação na classe HMNT; 

 Possuir endosso no tipo, quando aplicável; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês. 

 

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. 
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Em adição, serão realizados pousos em autorrotação durante a fase de decolagem, pairado fora do efeito 

solo (OGE) e na reta.  

Será executado também, o procedimento em caso de falha do governador (baixa vazão de combustível), 

pane hidráulica e falha do rotor de cauda. O treinamento abordará as seções de limitações, desempenho, 

procedimentos normais e de emergências constantes do Manual de Voo. 

 

Duração 

Modelo Teoria Prática  

H125 ou AS350 Series  Briefing/Debriefing 3 horas 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente que estará coberta pela apólice de 

seguro da Helibras; 

 Recomenda-se que anualmente este tipo de treinamento seja executado a fim de permitir a 

manutenção operacional no caso de perda total ou parcial do motor, bem como em caso de falha 

do rotor de cauda e do sistema hidráulico; 

 Este programa de treinamento corresponde à certificação básica da aeronave, levando em 

consideração o tipo de licença e a experiência do aluno. 
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| Inspeções Preventivas para Pilotos H125 (Esquilo) 

 

Descrição 

Treinamento desenvolvido baseado no Programa de Manutenção (MSM) do H125 (AS350 B3e) ou AS 350 

Series, definido pelo fabricante do helicóptero (Airbus Helicopters) e no Programa de Manutenção (PRE), 

definido pelo fabricante do motor (Safran Helicopter Engines), que visa proporcionar aos pilotos o requisito 

para obter qualificação para realizar inspeções preventivas nos helicópteros AS350 da Helibras, equipados 

com motor Arriel 1 e/ou 2. 

 

Público Alvo 

Pilotos licenciados e habilitados, pela ANAC, de empresas privadas (RBAC 91) e de táxi aéreo (RBAC 135) 

que tenham interesse em obter a qualificação para realizar inspeções preventivas nos helicópteros H125 

(AS350 B32e) ou AS350 Series, da Helibras, de acordo com os programas de manutenção supracitados, 

atualizados, bem como em conformidade com a legislação ANAC vigente (RBAC 43, IS 43.012B, IS 43.9-

003A e RESOLUÇÃO Nº 457, 20/12/2017). 

  

Pré-requisito 

 Possuir habilitação na classe / tipo referente à aeronave; 

 Possuir endosso no tipo, quando aplicável; 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  
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Conteúdo Programático 

Durante o curso são apresentados a descrição e uso dos manuais máster de manutenção (ATA 04 - 05) da 

célula e do motor, Inspeções Diárias (Pré-voo, Pós-voo, Cheque P), outras tarefas de mesma complexidade, 

limitadas a 30 FH horas de voo // 7 Dias (Célula) e a 25 FH horas de voo // 7 Dias (Motor), cumprimento das 

Diretrizes de Aeronavegabilidade (D.A.), preenchimento de registros, bem como revisão dos aspectos legais 

do RBAC 43 e IS 43-012B. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H125 ou AS350 Series Personalizado  4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 As inspeções e tarefas abordadas neste treinamento só poderão ser colocadas em prática pelos 

pilotos, mediante autorização da agência reguladora (ANAC), solicitada pelo piloto após o 

treinamento; 

 Após passar por esse treinamento, o piloto deverá executar somente aquelas tarefas com as 

quais ele sinta-se confortável a realizar. O mesmo deverá ocorrer com as Diretrizes de 

Aeronavegabilidade (DA); 

 Neste treinamento não contempla as atividades de complexidade elevada, como: torque cheque 

(TCK), retorque (RTQ), remoção, desmontagem, montagem e instalação de componentes, 

limitando o treinamento às manutenções preventivas condicionadas às restrições do RBAC 43 

(ANAC). 

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

 A instrução prática será realizada na aeronave do cliente, que deverá estar disponível durante 

todo o período do treinamento prático.

Revisão: Setembro/2020 
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       | Qualificação de Tipo Célula H125 (Esquilo)  

 

Descrição 

Oferece ao mecânico a proficiência e o conhecimento teórico e prático necessários ao profissional para a 

manutenção da aeronave. 

Para as aeronaves AS 350 Series ou H125 (AS350 B3e), o aluno tem a oportunidade de executar tarefas 

práticas de manutenção sobre conjuntos mecânicos ou na maquete de treinamento do AS 350. 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar na manutenção teórica e prática no AS350 Series ou H125 (AS350 

B3e). 

 

Pré-requisito 

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

CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

O treinamento teórico é baseado no manual de treinamento (TM ou THB), onde são abordados a descrição 

e o funcionamento de sistemas, tais como: estrutura, transmissões dos rotores principal e de cauda, 

combustível, elétrico, hidráulico, comandos de voo, proteção contra fogo, aquecimento/ventilação, 

iluminação, comunicação, navegação etc. e interfaces da célula com o motor, como: instalação, indicações, 

comandos e lubrificação do motor, sistema de partida, escapamento. 

Na parte prática, as atividades de manutenção previstas durante o treinamento, são executadas sobre 

conjuntos mecânicos ou na maquete de treinamento, juntamente com a documentação técnica aprovada do 

fabricante, na versão mais atualizada. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 B2,  B2 VEMD 10 

AS350 B3, B3+ e H125 10 

 
 Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 10 alunos; 

 A Helibras possui uma maquete real de AS350 para execução das atividades práticas; 

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

somente em maquetes de treinamento. 
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| Mecânico Célula Reciclagem AS350 Series e H125 

 

Descrição 

Reciclagem dos conceitos e das técnicas de manutenção Airbus/Helibras, dos conhecimentos com relação 

aos sistemas da aeronave e esclarecimentos relacionados às dificuldades e aos procedimentos adotados 

no dia-a-dia, com ênfase nas dúvidas dos mecânicos que já possuam experiência na aeronave. O 

treinamento permite atualização dos conhecimentos dos mecânicos para a realização de manutenção da 

aeronave, com alto nível de segurança e eficiência. 

 

Público Alvo 

Mecânicos qualificados no AS350 Series ou H125 (AS350 B3e) 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 e sido aprovado no curso de Mecânico de Célula na versão em que deseja ser 

reciclado; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

São revisados os principais sistemas do helicóptero, abordadas 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 B2 ou B2 VEMD 4 

AS350 B3+ ou H125 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas teórico; 

 Recomendado reciclar a cada 03 anos, no máximo; 

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

 No máximo 10 alunos; 

 Treinamento pode ser realizado via plataforma de Ensino à Distância (EAD). 
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| Mecânico Célula Diferenças AS350 Series e H125 

 

Descrição 

É um curso teórico com o objetivo de qualificar o mecânico em uma nova versão da aeronave AS350. 

 

Público Alvo 

Mecânicos que já possuam qualificação em célula em um determinado modelo e versão do helicóptero e 

desejam se qualificar em uma nova versão dessa aeronave. 

 

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 e sido aprovado no curso de Mecânico de Célula na versão a ser suplantada para 

a nova versão que deseja ser qualificado; 

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

Airbus | Helibras, 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 B3+ para H125 (AS350 B3e) 2 

AS350 B2 ou B2 VEMD para H125 (AS350 B3e) 3 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas teórico; 

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

 No máximo 10 alunos. 
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| Inspeção de Pás do Rotor principal e Rotor de cauda H125 

 

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 componente de concepção tão complexa 

certamente evitará intervenções antecipadas ou desnecessárias, acarretando em custos elevados. São 

abordados os reparos de classe “C” (reparos com meios limitados sobre uma área não vital da pá). 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar à realização de Inspeções nas pás do rotor principal e do rotor de 

cauda da aeronave AS350 Series e H125 (AS350 B3e). 

 

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 | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

São abordados os assuntos: documentação técnica, os critérios e procedimentos corretos para 

identificação e reporte de danos, inspeções programadas, pequenas manutenções e reparos 

autorizados de classe “C”.  

Está previsto uma visita técnica à oficina de reparo de pás da Helibras, de acordo com a disponibilidade 

desse setor no período do treinamento, para a realização de atividades práticas, tais como: preenchimento 

de relatório de inspeção da pá, medição das buchas das pás, substituição do poliuretano da raiz da pá 

principal, etc.. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 B 5 

AS350 BA, B2, B2 VEMD B3, B3+ e H125 5 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 08 alunos. 

 Treinamento realizado somente na Helibras 
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| Instruções de Revisões Programadas H125 

 

Descrição 

Treinamento requerido para familiarizar mecânicos em célula e inspetores de manutenção (T1) com a 

Revisões Programadas cujas tarefas de manutenção tenham periodicidades de 150FH // 12M nas 

aeronaves AS350 Series ou H125 (AS350 B3e). 

Trata-se de um treinamento que mescla teoria com atividades práticas realizadas na aeronave do cliente e 

sem grandes intervenções de manutenção, como remoções e instalações. 

 

Público Alvo 

Técnicos Mecânicos Aeronáuticos e Engenheiros Aeronáuticos qualificados em uma determinada versão do 

AS350 ou H125 helicóptero que desejam se qualificar em inspeções programadas. 

 

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 e sido aprovado no curso de Mecânico de Célula da versão na qual deseja ser 

qualificado; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

São executadas em sala de aula, a revisão do Programa de Manutenção, para a definição do roteiro de 

inspeção e dos aspectos legais, para os registros de manutenções. São executados na aeronave do cliente 

e/ou maquete do CTHB as tarefas de manutenção definidas, de forma visual e tátil, sem desmontagem de 

componentes. A critério do cliente, um mecânico do operador poderá realizar uma inspeção, paralelamente 

e sem causar prejuízo ao treinamento. 
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Duração 

Modelo / Cartões Dias úteis 

AS350 ou H125 - Instrução de 150H//12M  7 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 6 alunos; 

 A conclusão desse treinamento não será registrada como realização/cumprimento de uma 

inspeção programada da aeronave, pois trata-se de um treinamento para demonstrar com 

realizar as tarefas de manutenção previstas, na periodicidade supracitada; 

 O retorno da aeronave ao serviço estará sob responsabilidade do cliente;  

 Treinamento realizado na Helibras ou com turma exclusiva, na sede do cliente; 

 Cada treinamento é desenvolvido para uma versão específica de aeronave; 

 A instrução é realizada na aeronave do cliente sem remoção de componentes, seja na Helibras 

ou na sede do cliente. 
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| Sistema Hidráulico H125 

 

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 e as intervenções permitidas de acordo com o 

nível de manutenção. Na parte prática os trabalhos devem ser realizados na maquete do centro de 

treinamento ou no helicóptero do cliente (sem remoção de componentes). 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar no Sistema Hidráulico AS350 Series ou H125 (AS350 B3e). 

 

Pré-requisito 

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

CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Durante este treinamento, será apresentado ao aluno o funcionamento do sistema hidráulico e os diversos 

componentes que compõe o sistema hidráulico. Também serão ministradas 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, (Remoção/instalação de um servo comando, bomba hidráulica e abastecimento do 

acumulador de pressão, etc). 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 Series e H125 5 

 

Notas  

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 08 alunos; 

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters, sob consulta; 

 Material de consumo, se utilizado, carrinho de ferramentas, banco hidráulico, será fornecido pelo 

cliente, se for na aeronave do cliente; 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente, se aplicável. 
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| Balanceamento de Rotores H125 

 

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 e da pilotagem, bem 

como para evitar o desgaste desnecessário e prematuro dos componentes. O objetivo principal do curso é 

capacitar o operador com relação à identificação e à correção da vibração dos rotores, através da análise 

de dados da vibração, conforme previsto na documentação técnica aprovada da Airbus. 

 

Público Alvo  

Técnicos Mecânicos Aeronáuticos e Engenheiros Aeronáuticos que desejam se qualificar em 

balanceamento de rotores da aeronave AS350 Series e H125 (AS350 B3e). 

 
Pré-requisito 

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

CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica; 

 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 conceitos básicos de vibração e as técnicas para ajuste do balanceamento dos rotores e 

eixo de acionamento do rotor de cauda, sempre baseado em procedimentos previstos na documentação 

técnica Airbus. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 Series ou H125 5* 

* Duração para formação de até 3 equipes. A cada dupla adicional, é necessário acrescentar mais um dia de instrução, limitado a 5 equipes.  

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento realizado na Helibras ou com turma exclusiva, na sede do cliente; 

 Treinamento prático: no máximo 03 equipes (2 mecânicos por equipe); 

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

cliente; 

 Material de consumo será fornecido pelo cliente; 

 O retorno da aeronave ao serviço será realizado pelo cliente; 

 Os voos serão realizados por piloto do cliente, que deverá estar disponível durante todo o 

treinamento prático; 

 Durante a execução do treinamento prático, a aeronave estará indisponível para outras 

operações; 

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

bordo, cópia dos LogCard das pás do Rotor Principal e do Rotor de Cauda; Fonte externa DC e 

AC (se aplicável), 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. 
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| Voos de Manutenção AS350 ou H125 

 

Descrição 

Treinamento requerido para preparar a tripulação (Mecânicos e Pilotos), para a execução das verificações 

funcionais previstas no Manual de Voo da aeronave AS350 Series e H125 (AS350 B3e).  

Compreende um encontro técnico da equipe HELIBRAS - com a sua equipe, voando a aeronave após a 

realização de instruções teóricas 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 da aeronave. 

 

Público Alvo 

Pilotos e mecânicos que realizam ou desejam se qualificar para realizar voos de manutenção, previstos na 

seção 8.3 do manual de voo (PMV/FLM), em helicópteros AS350 Series ou H125 (AS350 B3e) da Airbus 

Helicopters. 

 

Pré-requisito 

Pilotos 

 Possuir licença PCH ou PLAH (ANAC) para helicópteros; 

 Ter cursado, concluído e sido aprovado no curso Ground School AS350 na versão que deseja ser 

qualificado ou possuir endosso no tipo quando aplicável; 

 Possuir o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido; 

 Comprovar, no mínimo, 100 horas de voo, como piloto em comando, no AS350 ou H125. 
 

Mecânicos 

 Possuir formação de Mecânico de Manutenção Aeronáutica, nas habilitações de Célula ou 

Grupo Motopropulsor ou Aviônico, ou ter realizado uma graduação acadêmica aeronáutica, ou 

possuir CCT ou possuir curso técnico similar mediante análise de grade curricular.  
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 Ter cursado, concluído e sido aprovado no curso de qualificação de tipo em célula no AS350 

Series ou H125 (AS350 B3e) 

 

Conteúdo Programático 

São executadas em sala de aula instruções teóricas sobre: documentação à ser utilizada, atmosfera padrão, 

os sistemas da aeronave, peso e balanceamento, a execução das verificações funcionais previstas no FLM 

(Seção 8.3), destacando pontos de atenção, tais como: o monitoramento de parâmetros, anotações das 

medidas das vibrações, entre outros. Em voo, os alunos, tem a oportunidade de observar a execução dessas 

verificações, executadas pelos instrutores e, na sequência, tem a oportunidade de executá-las, sob 

supervisão. Os sistemas de radionavegação e comunicação não são abordados nessa oportunidade. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 Series ou H125 5* 

* Duração para formação de até 3 equipes. A cada dupla adicional, é necessário acrescentar mais um dia de instrução, limitado a 5 equipes.  
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

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

 O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente. Durante a execução do treinamento 

prático, a aeronave estará indisponível para outras operações 

 Cada equipe é composta por 01 piloto e 01 mecânico; 

 Mínimo de 02 (duas) equipes por turma; 

 Máximo de 05 (cinco) equipes por turma; 

 Material de consumo será fornecido pelo cliente; 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente; 

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

cópia dos LogCard das pás do Rotor Principal e do Rotor de Cauda; Fonte externa DC, 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). 
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| Qualificação de Tipo Aviônicos OEM H125 

 
Descrição 

Nos cursos iniciais, o aluno recebe treinamento teórico e realiza exercícios práticos para servir a uma correta 

intervenção de manutenção nos sistemas mais importantes da aeronave. Ao concluir o estudo, o técnico 

poderá revisar os sistemas essenciais da aeronave e realizar tarefas de manutenção organizacionais e 

intermediárias, conforme documentação de manutenção da AIRBUS. 

 

Público Alvo 

Aviônicos licenciados que desejam obter a Certificação de Tipo nos modelos AS350 e H125. 

  

Pré-requisito 

 Ser técnico aviônico licenciado; 

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

Airbus | Helibras, 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. 

 

 

 



 

 

 Centro de Treinamento 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 B2 ou B2 VEMD 10 

H125 (AS350 B3e) 13 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 06 alunos 

 O treinamento prático com testes funcionais é realizado na aeronave do cliente 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente 
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 Centro de Treinamento 

 

| Reciclagem de Aviônicos AS350 e H125 

 
Descrição 

O treinamento de reciclagem teórica tem como objetivo principal esclarecer as dúvidas e dificuldades 

encontradas pelos técnicos no dia a dia. Fornece atualização dos conhecimentos para os aviônicos com 

experiência mantendo alto nível de segurança e eficiência. No curso de reciclagem, os alunos podem revisar 

o conteúdo básico de seu treinamento inicial, bem como as mudanças recentes em suas aeronaves e revisão 

de ASB / EASBs. 

 
Público Alvo 

Aviônicos licenciados e com Treinamento Inicial OEM AS350 e H125 que desejam reciclar seus 

conhecimentos. 

  

Pré-requisito 

 Ser técnico aviônico licenciado 

 Ter concluído com aproveitamento o Treinamento Inicial OEM 

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

Airbus | Helibras, 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 B2 ou B2 VEMD 5 

H125 (AS350 B3e) 5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento Teórico; 

 No máximo 10 alunos; 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 
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| Cursos de aprendizagem para o domínio (Mastery-

learning) AS350 e H125 

 
Descrição 

Os cursos de aprendizagem para o domínio são cursos teóricos que visam atender clientes com 

demandas de conhecimento específicos.  

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

funcionamento de um sistema de sua aeronave. E através da aplicação de técnicas de análise de 

criticidade das falhas em um estudo detalhado do sistema o aluno desenvolve proficiência para fazer 

procedimentos de manutenção avançados.  

É a solução de treinamento ideal para atender a demanda de especialistas de alta eficiência. 

 

Público Alvo 

Técnicos especialistas aeronáuticos. 

  

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 | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Sob consulta. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

Sistemas Elétricos AS350 ou H125 5 

Sistemas Aviônicos AS350 ou H125 5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento Teórico 

 No máximo 10 alunos 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente 

 Treinamento prático com testes funcionais práticos realizados na aeronave do cliente 
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| Familiarização H125 

 

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 a aeronave AS350 Series ou 

H125 (AS350 B3e). 

 
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 | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 
Conteúdo Programático 

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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 B2 ou B2 VEMD 4 

AS350 B3+ ou H125 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento Teórico; 

 No máximo 10 alunos; 

 Treinamento realizado na Helibras ou com turma exclusiva na sede do cliente. 
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| Ground School H130 

 

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 que o piloto 

irá operar. 

 

Público Alvo 

Pilotos interessados em se familiarizar com a operação das aeronaves H130 (EC130 T2) ou EC130 B4. 

 

Pré-requisito 

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

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e balanceamento, procedimentos 

normais e de emergência das aeronaves H130 (EC130 T2) ou EC130 B4. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H130 ou EC130 B4 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas Teórico; 

 No máximo 10 alunos; 

 Visando a segurança do voo e máxima proficiência dos pilotos, o Grupo Airbus Helicopters recomenda 

que o cliente realize o treinamento de Qualificação de Tipo (teórico e prático em conjunto) em Centro 

de Treinamento autorizado pelo fabricante; 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente; 

 Treinamento pode ser realizado via plataforma EAD, porém não haverá aplicação de prova teórica. 
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| Qualificação de Tipo Inicial H130 

 

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 necessários para obtenção da habilitação da Classe 

Monomotor à Turbina (HMNT) nas aeronaves H130 (EC130 T2) e EC130 B4, em conformidade com os 

requisitos do RBAC 61. 

 

Público Alvo 

Pilotos com habilitação de categoria e classe de helicóptero monomotor convencional (HMNC), que desejam 

obter a habilitação na classe HMNT e endosso nas aeronaves H130 (EC130 T2) ou EC130 B4, em 

conformidade com o RBAC 61. 

 
Pré-requisito 

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

emitida pela Autoridade Aeronáutica local; 

 Ter habilitação de classe helicóptero monomotor convencional (HMNC);  

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido; 

 Ter conhecimento de inglês suficiente para compreender a documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus | Helibras 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. 
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Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1)(2) 

H130 ou EC130 B4 4 dias 8 horas 1 hora 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

(2) O cheque é opcional e tem o objetivo de revalidar a habilitação HMLT logo após o treinamento, caso seja interesse do cliente. 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de seguro 

da Helibras. 
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 Centro de Treinamento 

 

| Qualificação de Tipo Adicional H130 

 

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 para obtenção do endosso nas aeronaves H130 

(EC130T2) ou EC130 B4. 

 

Público Alvo 

Pilotos já habilitados em helicópteros da categoria Monomotor a Turbina (HMNT) que desejam obter o endosso 

nas aeronaves H130 (EC130 T2) ou EC130 B4, em conformidade com o RBAC 61. 

 

Pré-requisito 

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

 Possuir habilitação na classe HMNT; 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido; 

 Ter conhecimento de inglês suficiente para compreender a documentação técnica oficial do fabricante 

Airbus | Helibras 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. 



 

 

 Centro de Treinamento 

 

Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1) (2) 

H130 ou EC130 B4 4 dias 3 horas 1 hora 
(1) Tempo médio de duração do cheque. 

(2) O cheque é opcional e tem o objetivo de revalidar a habilitação HMNT logo após o treinamento, caso seja interesse do cliente. 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de seguro da 

Helibras; 

 Caso a habilitação HMNT do piloto esteja vencida há mais de 05 anos um novo treinamento de 

qualificação de tipo inicial é requerido; 

 Possuímos a opção de treinamento em voo opcionais, sob consulta. 

 

 

  

Revisão: Agosto/2020 



 

 

 Centro de Treinamento 

 

| Treinamento Periódico H130 

 

Descrição 

Treinamento solo e voo de revalidação de classe monomotora à turbina (HMNT) referente às aeronaves H130 

(EC130 T2) ou EC130 B4. 

Este treinamento oferece ao piloto uma revisão do treinamento inicial visando à manutenção de sua habilitação e 

proficiência técnica 

 

Público Alvo 

Pilotos que desejam revalidar sua habilitação HMNT, nas aeronaves H130 (EC130 T2) ou EC130 B4, em 

conformidade com o RBAC 61. 

 

Pré-requisito 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido 

 Possuir habilitação na classe HMNT 

 Possuir endosso no tipo, quando aplicável 

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

Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

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. 
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Duração 

Modelo Teoria Prática Cheque (1) (2) 

H130 ou EC130 B4 4,5 horas 1 hora 1 hora 
(1) Tempo médio de duração do cheque. 

(2) O cheque é opcional e tem o objetivo de revalidar a habilitação HMLT logo após o treinamento, caso seja interesse do cliente. 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 A duração do treinamento em voo poderá variar em função do desempenho do piloto; 

 O voo de cheque é realizado na Helibras com nossos examinadores credenciados pela ANAC e o 

processo de revalidação estará a cargo da Helibras; 

 O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente que estará coberta pela apólice de seguro 

da Helibras; 

 Caso a habilitação do piloto esteja vencida há mais de 05 anos sugerimos a realização de um novo 

treinamento Inicial. 
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| Treinamento de Emergências H130 

 

Descrição 

O objetivo do treinamento é capacitar o piloto a realizar um pouso seguro em caso de perda completa de potência 

do motor nas aeronaves H130 (EC130 T2) e EC130 B4. Para este fim, serão realizados pousos em autorrotação 

durante a fase de decolagem, pairado fora do efeito solo (OGE) e na reta. 

Será executado também, o procedimento em caso de falha do governador (baixa vazão de combustível, somente 

para aeronave sem sistema FADEC), pane hidráulica e falha do rotor de cauda. 

O treinamento abordará as seções de limitações, desempenho, procedimentos normais e de emergências 

constantes do Manual de Voo. 

 

Público Alvo 

Pilotos já habilitados no H130 (EC130 T2) ou EC130 B4 que desejam praticar manobras de emergências. 

 

Pré-requisito 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válida 

 Possuir habilitação na classe HMNT 

 Possuir endosso no tipo, quando aplicável 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês 

 
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 
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pouso seguro apesar da respectiva falha. O planejamento do voo e as devidas observações serão apresentados 

no briefing e debriefing. 

 

Duração 

Modelo Teoria Prática  

H130 ou EC130 B4 Briefing/Debriefing 3 horas 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente que estará coberta pela apólice de seguro 

da Helibras; 

 Recomenda-se que anualmente este tipo de treinamento seja executado a fim de permitir a 

manutenção operacional no caso de perda total ou parcial do motor, bem como em caso de falha do 

rotor de cauda e do sistema hidráulico; 

 Este programa de treinamento corresponde à certificação básica da aeronave, levando em 

consideração o tipo de licença e a experiência do aluno. 
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| Qualificação de Tipo Célula H130 

 

Descrição 

Oferece ao mecânico a proficiência, o conhecimento teórico e prático necessário ao profissional para realizar 

manutenção da aeronave.  

Para os helicópteros, o aluno tem a oportunidade de executar tarefas práticas de manutenção sobre conjuntos 

mecânicos na maquete de treinamento do EC 130. 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar na manutenção teórica e prática do H130 (EC130 T2) e EC130 B4. 

 
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 no manual de treinamento (TM ou THB), onde são abordados a descrição e o 

funcionamento de sistemas, tais como: estrutura, transmissões dos rotores principal e de cauda, combustível, 

elétrico, hidráulico, comandos de voo, proteção contra fogo, aquecimento/ventilação, iluminação, comunicação, 

navegação etc. e interfaces da célula com o motor, como: instalação, indicações, comandos e lubrificação do 

motor, sistema de partida, escapamento. 
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Na parte prática, as atividades de manutenção previstas durante o treinamento, são executadas sobre conjuntos 

mecânicos e na maquete de treinamento, juntamente com a documentação técnica aprovada do fabricante, na 

versão mais atualizada. 

 
Duração 

Modelo Dias úteis 

H130 e EC130 B4 10 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 10 alunos; 

 A Helibras possui uma maquete real do EC130 B4 para execução das atividades práticas; 

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

somente em maquetes de treinamento. 
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| Mecânico Célula Reciclagem H130 

 

Descrição 

Reciclagem dos conceitos e das técnicas de manutenção Airbus/Helibras, dos conhecimentos com relação aos 

sistemas da aeronave e esclarecimentos relacionados às dificuldades e aos procedimentos adotados no dia-a-

dia, com ênfase nas dúvidas dos mecânicos que já possuam experiência nas aeronaves H130 (EC130 T2) ou 

EC130 B4. O treinamento permite atualização dos conhecimentos dos mecânicos para a realização de 

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 e sido aprovado no curso de Mecânico de Célula na versão em que deseja ser reciclado;  

 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 os 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

EC130 B4 4 

H130 4 

EC130 B4 e H130 5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas teórico 

 Recomendado reciclar a cada 03 anos no máximo 

 Treinamento poderá ser realizado na Helibras ou com turma exclusiva na sede do cliente 

 No máximo 10 alunos ; 

 Treinamento pode ser realizado via plataforma de Ensino à Distância (EAD). 
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| Mecânico Célula Diferenças H130 

 

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 que desejam se qualificar na manutenção teórica e prática de determinado tipo/versão. 

 

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 e sido aprovado no 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 dos conjuntos mecânicos para a nova versão 

da aeronave a ser suplantada. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS350 B3+ ou H125 para EC130 B4 4 

AS350 B3+ ou H125 para H130 4 

EC130 B4 para H130 3 

H130 para EC130 B4 3 

AS350 B3+ ou H125 para EC130 B4 e H130 7 

 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamentos de diferenças entre versões do H130 serão apenas teóricos 

 Treinamentos de diferenças das versões do AS350 para H130 terão atividades práticas das diferenças 

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

 No máximo 10 alunos. 

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| Instruções de Revisões Programadas H130 

 

Descrição 

Treinamento requerido para familiarizar mecânicos em célula e inspetores de manutenção (T1) com a Revisões 

Programadas cujas tarefas de manutenção tenham periodicidades de 150FH // 12M nas aeronaves H130 (EC130 

T2) ou EC130 B4. 

Trata-se de um treinamento que mescla teoria com atividades práticas realizadas na aeronave do cliente e sem 

grandes intervenções de manutenção, como remoções e instalações. 

 

Público Alvo 

Técnicos Mecânicos Aeronáuticos e Engenheiros Aeronáuticos qualificados em uma determinada versão do H130  

ou EC130 que desejam se qualificar em inspeções programadas. 

 

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 e sido aprovado no curso de Mecânico de Célula da versão na qual deseja ser 

qualificado. 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

São executadas em sala de aula, a revisão do Programa de Manutenção, para a definição do roteiro de inspeção 

e dos aspectos legais, para os registros de manutenções. São executados na aeronave do cliente e/ou maquete 



 

 

 
 Centro de Treinamento 

do CTHB as tarefas de manutenção definidas, de forma visual e tátil, sem desmontagem de componentes. À 

critério do cliente, um mecânico do operador poderá realizar uma inspeção, paralelamente e sem causar prejuízo 

ao treinamento. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H130 ou EC130 - Instrução de 150H//12M 7 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 6 alunos 

 A conclusão desse treinamento não será registrada como realização/cumprimento de uma inspeção 

programada da aeronave, pois trata-se de um treinamento para demonstrar como realizar as tarefas 

de manutenção previstas, na periodicidade supracitada. 

 Cada treinamento é desenvolvido para uma versão específica de aeronave. 

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

 A instrução é realizada na aeronave do cliente sem remoção de componentes, seja na Helibras ou na 

sede do cliente. 
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| Balanceamento de Rotores H130 

 

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 e da pilotagem, bem como 

para evitar o desgaste desnecessário e prematuro dos componentes. O objetivo principal do curso é capacitar o 

operador com relação à identificação e à correção das vibrações dos rotores, através da análise de dados das 

vibrações, conforme previsto na documentação técnica aprovada da Airbus. 

 

Público Alvo 

Técnicos Mecânicos Aeronáuticos e Engenheiros Aeronáuticos que desejam se qualificar em balanceamento de 

rotores das aeronaves H130 (EC130 T2) e EC130 B4. 

 

Pré-requisito 

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

teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica; 

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

Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

São abordadas conceitos básicos de vibração e as técnicas para ajuste do balanceamento dos rotores e do eixo 

de acionamento do rotor de cauda, sempre baseado em procedimentos previstos na documentação técnica Airbus. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H130 ou EC130 B4 5* 

* Duração para formação de até 3 equipes. A cada dupla adicional, é necessário acrescentar mais um dia de instrução, limitado a 5 equipes.  

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

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

 Treinamento prático: no máximo 03 equipes (2 mecânicos por equipe) 

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

 Material de consumo será fornecido pelo cliente 

 O retorno da aeronave ao serviço será realizado pelo cliente 

 Os voos serão realizados por piloto do cliente, que deverá estar disponível durante todo o treinamento 

prático 

 Durante a execução do treinamento prático, a aeronave estará indisponível para outras operações 

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

cópia dos LogCard das pás do Rotor Principal e do Rotor de Cauda; Fonte externa DC, 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 contratação, sugerimos que o cliente informe o equipamento de análise de vibração 

utilizado pelo operador. 
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| Voos de Manutenção H130 

 

Descrição 

Treinamento requerido para preparar a tripulação (Mecânicos e Pilotos), para a execução das verificações 

funcionais previstas no Manual de Voo das aeronaves H130 (EC130 T2) e EC130 B4.  

Compreende um encontro técnico da equipe HELIBRAS - com a sua equipe, voando a aeronave após a realização 

de instruções teóricas 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 da aeronave 

 

Público Alvo 

Pilotos e mecânicos que realizam ou desejam realizar voos de manutenção em helicópteros H130 (EC130 T2) e 

EC130 B4 da Airbus Helicopters. 

 

Pré-requisito 

Pilotos 

 Possuir licença PCH ou PLAH (ANAC) para helicópteros 

 Ter cursado, concluído e sido aprovado no curso Ground School H130 na versão que deseja ser qualificado 

ou possuir endosso no tipo quando aplicável. 

 Possuir o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

 Comprovar, no mínimo, 100 horas de voo, como piloto em comando, no H130 ou EC130. 

 

Mecânicos 

 Possuir formação de Mecânico de Manutenção Aeronáutica, nas habilitações de Célula ou Grupo 

Motopropulsor ou Aviônico, ou ter realizado uma graduação acadêmica aeronáutica, ou possuir CCT 

ou possuir curso técnico similar mediante análise de grade curricular.  
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 Ter cursado, concluído e sido aprovado no curso de qualificação de tipo em célula no H130 (ec130 

T2) EC130 B4. 

 

Conteúdo Programático 

São executadas em sala de aula instruções teóricas sobre: documentação à ser utilizada, atmosfera padrão, os 

sistemas da aeronave, peso e balanceamento, a execução das verificações funcionais previstas no FLM (Seção 

8), destacando pontos de atenção, tais como: o monitoramento de parâmetros, anotações das medidas das 

vibrações, entre outros. Em voo, os alunos, tem a oportunidade de observar a execução dessas verificações, 

executadas pelos instrutores e, na sequência, tem a oportunidade de executá-las, sob supervisão. Os sistemas 

de radionavegação e comunicação não são abordados nessa oportunidade. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H130 ou EC130 B4 5* 

* Duração para formação de até 3 equipes. A cada dupla adicional, é necessário acrescentar mais um dia de instrução, limitado a 5 equipes.  

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

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

 O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente; 

 Cada equipe é composta por 01 piloto e 01 mecânico; 

 Mínimo de 02 (duas) equipes por turma; 

 Máximo de 05 (cinco) equipes por turma; 

 Material de consumo será fornecido pelo cliente; 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente; 

 Durante a execução do treinamento prático, a aeronave estará indisponível para outras operações; 

 Para a realização do treinamento, o cliente deverá disponibilizar aeronave contendo diário de bordo, 
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cópia dos LogCard das pás do Rotor Principal e do Rotor de Cauda; Fonte externa DC, 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). 
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| Familiarização EC130 e H130 

 

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 as aeronaves EC130 B4 e H130 

(EC130 T2). 

 

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 

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

EC130 B4 ou H130 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento Teórico 

 No máximo 10 alunos 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente 
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| Ground School H135 

 
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 que o piloto irá operar. 

 

Público Alvo 

Pilotos interessados em se familiarizar com a operação das aeronaves H135 (Helionix®) e EC135 (CPDS). 

 

Pré-requisito 

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

emitida pela Autoridade Aeronáutica local.. 

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

Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

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

de emergência das aeronaves H135 (Helionix®) e EC135 (CPDS). 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H135 (HELIONIX apenas) 8 

EC135 (CPDS apenas) 8 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenasTeórico; 

 No máximo 10 alunos; 

 Visando a segurança do voo e máxima proficiência dos pilotos, o Grupo Airbus Helicopters recomenda 

que o cliente realize o treinamento de Qualificação de Tipo (teórico e prático em conjunto) em Centro 

de Treinamento autorizado pelo fabricante; 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente; 

 Treinamento pode ser realizado via plataforma EAD, porém não haverá aplicação de prova teórica. 

 

 

  

Revisão: Setembro/2020 
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| Qualificação de Tipo Inicial H135 (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 necessários para obtenção da habilitação da Classe 

Multimotor à Turbina (HMLT) nas aeronaves H135 (Helionix®) ou EC135 (CPDS).  

 

Público Alvo 

Pilotos habilitados em helicópteros de Motor Convencional (HMNC) ou em helicópteros Monoturbina (HMNT), que 

desejam obter a qualificação na classe HMLT e endosso nas aeronaves EC135 ou H135, em conformidade com 

o RBAC 61. 

 

Pré-requisito 

 Possuir habilitação HMNC ou HMNT, com um mínimo de 70 horas de voo como piloto em comando. 

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

emitida pela ANAC 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

 Ter sido aprovado em exame de conhecimentos teóricos da ANAC de Piloto de Linha Aérea 

 Possuir habilitação IFRH (aplicável somente para treinamentos IFR). 

 Ter conhecimento de inglês suficiente para compreender a documentação técnica oficial do fabricante 

e executar os procedimentos nela previstos. 

 Cumprir os requisitos para concessão de habilitação de tipo em conformidade com a RBAC 61. 
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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. 

 
 

Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1) 

H135 (Helionix®) VFR 8 dias 9 horas 1 hora 

H135 (Helionix®) VFR / IFR 8 dias 17 horas 2 horas 

EC135 (CPDS) VFR 8 dias 8 horas 1 hora 

EC135 (CPDS) VFR / IFR 8 dias 16 horas 2 horas 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de seguro 

da Helibras. 

 A Helibras realiza apenas o recheque IFR na aeronave homologada para Voo por Instrumentos. O 

cheque inicial IFR deverá ser realizado por Inspac ANAC ou por Escola homologada conforme RBAC 

141. 
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| Qualificação de Tipo Adicional H135 (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 para obtenção do endosso nas aeronaves H135 

(Helionix®) ou EC135 (CPDS). 

 

Público Alvo 

Pilotos habilitados em helicópteros Multimotor a Turbina (HMLT) que desejam obter o endosso nas aeronaves 

H135 (Helionix®) ou EC135 (CPDS), em conformidade com o RBAC 61. 

 

Pré-requisito 

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

 Possuir habilitação na classe helicópteros Multimotores a Turbina (HMLT) 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido 

 Possuir habilitação IFRH (aplicável somente para treinamentos IFR) 

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

Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Em solo será abordada a descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e balanceamento, 

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

normais e de emergência. 

 

Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1) 

H135 (Helionix®) VFR 8 dias 8 horas 1 hora 

H135 (Helionix®) VFR / IFR 8 dias 16 horas 2 horas 

EC135 (CPDS) VFR 8 dias 8 horas 1 hora 

EC135 (CPDS) VFR / IFR 8 dias 16 horas 2 horas 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de seguro 

da Helibras. 

 A Helibras realiza apenas o recheque IFR na aeronave homologada para Voo por Instrumentos. O 

cheque inicial IFR deverá ser realizado por Inspac ANAC ou por Escola homologada conforme RBAC 

141. 
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| Treinamento Periódico H135 (VFR / IFR) 

 

Descrição 

Treinamento solo e voo de revalidação de classe monomotora à turbina (HMNT) referente às aeronaves H135 

(Helionix®) ou EC135 (CPDS). 

Este treinamento oferece ao piloto uma revisão do treinamento inicial visando à manutenção de sua habilitação 

e proficiência técnica. 

 

Público Alvo 

Pilotos que desejam revalidar sua habilitação HMNT nas aeronaves H135 (Helionix®) ou EC135 (CPDS), em 

conformidade com o RBAC 61. 

 

Pré-requisito 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido 

 Possuir habilitação na classe helicópteros Multimotores a Turbina (HMLT) 

 Possuir endosso no tipo, quando aplicável 

 Possuir habilitação IFRH (aplicável somente para treinamentos IFR) 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Em solo será abordada a descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e balanceamento, 

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

normais e de emergência. 

 

Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1) 

H135 (Helionix®) VFR 4,5 horas 1 hora 1 hora 

H135 (Helionix®) VFR / IFR 5,5 horas 2 horas 2 horas 

EC135 (CPDS) VFR 4,5 horas 1 hora 1 hora 

EC135 (CPDS) VFR / IFR 5,5 horas 2 horas 2 horas 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de seguro 

da Helibras. 

 Caso a habilitação do piloto esteja vencida há mais de 05 anos sugerimos que um novo treinamento 

de qualificação de tipo inicial seja realizado. 

 A Helibras realiza apenas o recheque IFR na aeronave homologada para Voo por Instrumentos. O 

cheque inicial IFR deverá ser realizado por Inspac ANAC ou por Escola homologada conforme RBAC 

141. 
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| Mecânico Célula H135 

 

Descrição 

Oferece ao mecânico o conhecimento teórico e a proficiência necessária para a manutenção da aeronave.  

Para os helicópteros H135 (EC135 T3H/P3H - Helionix®) e EC135 (CPDS), é possível um treinamento prático 

complementar na aeronave do cliente, sem grandes intervenções, como por exemplo: Inspeção pré voo, ações 

de pernoite, abastecimento, cheques funcionais, remoção/instalação de opcionais (equipamentos aeromédicos, 

guincho, gancho etc.).  

Atualmente o Centro de Treinamento da Helibras conta com uma maquete EC135, destarte o aluno terá a 

oportunidade de executar tarefas práticas de remoção / instalação / ajustes em componentes neste tipo de 

aeronave conforme tarefas requisitadas pelos procedimentos Airbus Alemanha.  

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar na manutenção das aeronaves H135 (EC135 T3H/P3H - Helionix®) ou EC135 

(CPDS). 

 

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 

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  
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Conteúdo Programático 

O curso teórico é baseado no Manual de Treinamento em sua última versão e na parte prática é usada a 

documentação técnica de Manutenção. O curso compreende a abordagem e descrição de funcionamento de:  

Manuseio da aeronave no solo, Documentações Técnicas, Noções básicas de balanceamentos, Luzes, 

Ventilação, Aquecimento, Assentos, Sistema aviônico para mecânicos, Painel de instrumento, Piloto automático, 

Sistema elétrico, Sistema contra fogo, Sistema de combustível, Sistema Hidráulico e atuadores, Trem de pouso, 

Fuselagem, Rotor principal, Caixas de transmissão, Rotor de cauda, Comandos de voo, Motorização, Interface 

motor-célula, Indicações, Controles, Paredes de fogo, Sistema de combustível e Sistema de Óleo do motor. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

Mecânico Célula Teórico e Prático H135 

(EC135 T3H/P3H - Helionix®)  
15 

Mecânico Célula Teórico e Prático EC135 

(CPDS) 
15 

 

Notas  

 Treinamento Catálogo  

 O Treinamento de Mecânico Célula consiste em um Programa de Treinamento oferecido pela Helibras 

que é composto de atividades teóricas e práticas e que cumpre os requisitos exigidos pela 

regulamentação aeronáutica brasileira. Entretanto, a Airbus Helicopters recomenda a realização do 

treinamento de Qualificação de Tipo Célula, que contempla todas atividades teóricas e práticas 

mínimas recomendadas pela Airbus Helicopters e este treinamento pode ser realizado nas instalações 

da Airbus Helicopters Alemanha. 

 O treinamento prático é ministrado com utilização da maquete de componentes e pode ser realizado 
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apenas nas instalações da Helibras. 

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

somente em maquetes de treinamento.  

  

Revisão: Julho/2020 
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| Mecânico Célula Reciclagem H135 

 

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 às 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, nas aeronaves H135 

(EC135 T3H/P3H - Helionix®) e EC135 (CPDS). 

 

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 

| Helibras, 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H135 (EC135 T3H/P3H - Helionix®)  10 

EC135 (CPDS) 10 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas teórico; 

 Recomendado reciclar a cada 03 anos no máximo; 

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

 No máximo 12 alunos. 

 

  

Revisão: Julho/2020 
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| Mecânico Célula Diferenças H135 

 
Descrição 

É um curso teórico com o objetivo de qualificar o mecânico em uma nova versão das aeronaves H135 

(EC135T3H/P3H - Helionix®) ou EC135 (CPDS). 

 

Público Alvo 

Mecânicos qualificados nas aeronaves H135 (EC135T3H/P3H - Helionix®) ou EC135 (CPDS) que desejam se 

qualificar em outra versão deste 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 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

São abordadas somente as diferenças: Painéis, Sistema elétrico, Cadeia de comando, Fuselagem, Conjuntos 

mecânicos e Sistemas diversos para a nova versão da aeronave a ser suplantada. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

EC135 (CPDS) para H135 (Helionix®) 8 

EC135 (versões 1 e 2 CPDS) para 

EC135 (versão 3 CPDS) 
3 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento aprovado pela Airbus Helicopters 

 Treinamento apenas teórico 

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

 No máximo 12 alunos. 
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| Inspeção de Pás do Rotor Principal e de Cauda H135 

 
Descrição 

A pá é uma peça vital, também chamada de critical part cp. Trata-se de equipamento de suprema importância ao 

voo e da mais alta tecnologia envolvida na sua fabricação. A consciência do mecânico quanto a importância deste 

componente ao voo será mais um grande aspecto no fator segurança do voo. Saber utilizar plenamente um 

equipamento de conceito tão complexo certamente evitará problemas, intervenções antecipadas ou 

desnecessárias. Os reparos previstos ao operador para este componente estão disponíveis no AMM dentro dos 

níveis Organizacional (O) e Intermediária (I) sendo que ali estarão focados os conteúdos deste curso. 

 

Público Alvo 

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

aeronaves H135 (EC135 T3H/P3H - Helionix®) e EC135 (CPDS). 

 

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 

| Helibras, 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 níveis O e I.  
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Está previsto uma visita técnica à Oficina certificada Airbus / Helibras para reparo de pás; Reparos simulados 

sobre uma pá R/P fora de serviço; Remoção / instalação de componentes da pá R/P, Análises e simulado de 

retorno ao serviço. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H135 (Helionix®) e EC135 (CPDS) 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 08 alunos 

 Treinamento realizado na Helibras somente. 

 

  

Revisão: Julho/2020 
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| Balanceamento de Rotores H135 

 
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 nas 

aeronaves H135 (EC135 T3H/P3H - Helionix®) ou EC135 (CPDS). 

 

Pré-requisito 

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

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Estudo básico das vibrações do helicóptero, métodos de análises de acordo com as documentações técnicas, 

observação de erros mais comuns, instrução de instalação dos dispositivos de medição, leitura de dados e ações 

corretivas. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H135 (Helionix®) ou EC135 (CPDS) 5* 

* Duração para formação de até 3 equipes. A cada dupla adicional, é necessário acrescentar mais um dia de instrução, limitado a 5 equipes.  

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento teórico realizado na Helibras ou sede do cliente; 

 Treinamento prático: no máximo 03 equipes (2 mecânicos por equipe); 

 Os seguintes recursos deverão ser disponibilizados pelo cliente: Material de consumo, Equipamento 

para análise de vibração (Kit Model 8500C/C+ Balancer/Analyzer System) e Fonte Externa DC e AC  

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente; 

 Os voos serão realizados por piloto do cliente, que deverá estar disponível durante todo o treinamento 

prático; 

 Durante a execução do treinamento prático, a aeronave estará indisponível para outras operações. 

 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, 

cópia dos Log Cards 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). 
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| Voos de Manutenção H135 

 
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 previstas no MSM e AMM, visando a compreensão do ensaio, a correta execução dos testes, maior 

segurança, menor tempo de manutenção, maior disponibilidade da aeronave, maior interação da tripulação e 

garantia de disponibilidade operacional da aeronave. 

 

Público Alvo 

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

na aeronave H135 (EC135 T3H/P3H - Helionix®) e EC135 (CPDS). 

 

Pré-requisito 

Piloto 

• Possuir habilitação na classe HMLT. 

• Possuir endosso no tipo, quando aplicável. 

• Possuir o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

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

Helibras, que se encontram escritos em Inglês. 

Mecânico 

• Possuir o curso de Mecânico Célula e Motor no H135 (Helionix®) / EC135 (CPDS). 

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

Helibras, que se encontram escritos em Inglês. 
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Conteúdo Programático 

O curso abordará os assuntos:  Filosofia e Princípios de Ensaio em Voo e Segurança Operacional, Básicos para 

Desempenho, Altitude, Densidade, Peso e Vento, Meteorologia, Atmosfera padrão, Velocidades, a evolução do 

modelo (das versões) EC135, alguns tópicos do FLM, CPDS, FCDS, Balanceamentos (R/P, R/C e eixo longo), 

Mast Moment, Limitações, Básicos para operações AEO, OEI, Training Mode e High NR. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H135 (Helionix®) e EC135 (CPDS). 5 

* Duração para formação de até 3 equipes. A cada dupla adicional, é necessário acrescentar mais um dia de instrução, limitado a 5 equipes.  

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

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

 O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente 

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

 Máximo de 03 (três) equipes por turma 

 Material de consumo será fornecido pelo cliente; 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente; 

 Durante a execução do treinamento prático, a aeronave estará indisponível para outras operações. 

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

cópia dos Log Cards das pás do Rotor Principal e do Rotor de Cauda; Fonte externa DC e AC (se 

aplicável), 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). 

  
Revisão: Julho/2020 
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| Familiarização H135 

 
Descrição 

Tem como objetivo fazer uma rápida familiarização com a aeronave através da apresentação geral da célula, dos 

seus sistemas e do motor das aeronaves H135 (Helionix®) e EC135 (CPDS). 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 as aeronaves H135 (Helionix®) e 

EC135 (CPDS). 

 

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 

| Helibras, 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, atuadores e sistemas hidráulicos, comandos dos rotores, sistema de combustível, 



 

 

 
 Centro de Treinamento 

iluminação interna/externa, interface célula-motor, comandos e controles dos motores, circuito de partida, proteção 

contra fogo, etc. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H135 (Helionix®) 4 

EC135 (CPDS) 4 

H135 e EC 135 (Helionix® e CPDS) 7 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Outros modelos da gama Airbus Helicopters sob consulta. 

 No máximo 12 alunos. 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente. 
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| Ground School H145  

 
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 que o piloto irá operar. 

 
Público Alvo 

Pilotos interessados em se familiarizar com a operação das aeronaves H145 (BK117 D2 e BK117 D3) e EC145 

(BK117 C2). 

  
Pré-requisito 

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

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 
Conteúdo Programático 

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

de emergência das aeronaves H145 (BK117 D2 e BK117 D3) e EC145 (BK117 C2). 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H145 (BK117 D2 ou BK117 D3) 8 

EC145 (BK117 C2) 8 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas Teórico; 

 No máximo 10 alunos; 

 Visando a segurança do voo e máxima proficiência dos pilotos, o Grupo Airbus Helicopters recomenda 

que o cliente realize o treinamento de Qualificação de Tipo (teórico e prático em conjunto) em Centro 

de Treinamento autorizado pelo fabricante; 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente; 

 Treinamento pode ser realizado via plataforma EAD, porém não haverá aplicação de prova teórica. 
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| Qualificação de Tipo Inicial H145 (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 necessários para obtenção da habilitação da Classe 

Multimotor à Turbina (HMLT) nas aeronaves H145 (BK117 D2) ou EC145 (BK117 C2). 

 
Público Alvo 

Pilotos habilitados em helicópteros de Motor Convencional (HMNC) ou em helicópteros Monoturbina (HMNT), que 

desejam obter a qualificação na classe HMLT e endosso nas aeronaves H145 (BK117 D2) ou EC145 (BK117 C2), 

em conformidade com o RBAC 61. 

  
Pré-requisito 

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

 Possuir habilitação HMNC ou HMNT, com um mínimo de 70 horas de voo como piloto em comando. 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

 Possuir habilitação IFRH (aplicável somente para treinamentos IFR) 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 
Conteúdo Programático 

Em solo será abordada a descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e balanceamento, 

procedimentos normais e de emergências. 



 

 

 
 Centro de Treinamento 

Em voo será abordada a aplicação prática do conteúdo do treinamento em solo evidenciando procedimentos 

normais e de emergência. 

 

Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1) 

H145 (BK117D2 ou BK117 D3) VFR 8 dias 9 horas 1 hora 

H145 (BK117D2 ou BK117 D3) VFR / IFR 8 dias 17 horas 2 horas 

EC145 (BK117 C2) VFR 8 dias 8 horas 1 hora 

EC145 (BK117 C2) VFR / IFR 8 dias 16 horas 2 horas 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de seguro 

da Helibras. 

 A Helibras realiza apenas o recheque IFR na aeronave homologada para Voo por Instrumentos. O 

cheque inicial IFR deverá ser realizado por Inspac ANAC ou por Escola homologada conforme RBAC 

141. 
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| Qualificação de Tipo Adicional H145 (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 para obtenção do endosso nas aeronaves H145 (BK117 

D2) ou EC145 (BK117 C2). 

 
Público Alvo 

Pilotos habilitados em helicópteros Multimotor a Turbina (HMLT) que desejam obter o endosso nas aeronaves 

H145 (BK117 D2 ou BK117 D3) ou EC145 (BK117 C2), em conformidade com o RBAC 61. 

  
Pré-requisito 

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

 Possuir habilitação na classe helicópteros Multimotores a Turbina (HMLT) 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido 

 Possuir habilitação IFRH (aplicável somente para treinamentos IFR) 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 
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. 
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Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1) 

H145 (BK117 D2 ou BK117 D3) VFR 8 dias 8 horas 1 hora 

H145 (BK117 D2 ou BK117 D3) VFR / IFR 8 dias 13 horas 2 horas 

EC145 (BK117 C2) VFR 8 dias 6 horas 1 hora 

EC145 ((BK117 C2)) VFR / IFR 8 dias 11 horas 2 horas 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de seguro 

da Helibras. 

 A Helibras realiza apenas o recheque IFR na aeronave homologada para Voo por Instrumentos. O 

cheque inicial IFR deverá ser realizado por Inspac ANAC ou por Escola homologada conforme RBAC 

141. 
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| Treinamento Periódico H145 (VFR / IFR) 

 
Descrição 

Treinamento solo e voo de revalidação de classe monomotora à turbina (HMNT) referente às aeronaves H145 

(BK117 D2) ou EC145 (BK117 C2). 

Este treinamento oferece ao piloto uma revisão do treinamento inicial visando à manutenção de sua habilitação e 

proficiência técnica. 

 
Público Alvo 

Pilotos que desejam revalidar sua habilitação HMNT nas aeronaves nas aeronaves H145 (BK117 D2 ou BK117 

D3) ou EC145 (BK117 C2), em conformidade com o RBAC 61. 

  
Pré-requisito 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido 

 Possuir habilitação na classe helicópteros Multimotores a Turbina (HMLT) 

 Possuir endosso no tipo, quando aplicável 

 Possuir habilitação IFRH (aplicável somente para treinamentos IFR) 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 
Conteúdo Programático 

Em solo será abordada a descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e balanceamento, 

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

normais e de emergência 

 

Duração 

Modelo 
Duração 

Teórico Prático Cheque (1) 

H145 (BK117 D2 ou BK117 D3) VFR 4,5 horas 1 hora 1 hora 

H145 (BK117 D2 ou BK117 D3)VFR / IFR 5,5 horas 2 horas 2 horas 

EC145 (BK117 C2) VFR 4,5 horas 1 hora 1 hora 

EC145 (BK117 C2) VFR / IFR 5,5 horas 2 horas 2 horas 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de seguro 

da Helibras. 

 Caso a habilitação do piloto esteja vencida há mais de 05 anos sugerimos que um novo treinamento 

de qualificação de tipo inicial seja realizado. 

 A Helibras realiza apenas o recheque IFR na aeronave homologada para Voo por Instrumentos. O 

cheque inicial IFR deverá ser realizado por Inspac ANAC ou por Escola homologada conforme RBAC 

141. 
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| Inspeções Preventivas para Pilotos H145 

 
Descrição 

Este treinamento busca oferecer aos pilotos as informações básicas necessárias para compreensão e execução 

das inspeções de pré voo e entre voos do H145 (BK117 D2 ou BK117D3); Inspeções após 15 horas de voo ou 7 

dias dos motores Arriel 2E; e opcionais instalados na A/C, conforme seu Número de Série (S/N). 

  
Público Alvo 

Pilotos licenciados e habilitados pela ANAC, de empresas privadas (RBAC 91) e de táxi aéreo (RBAC 135) que 

tenham interesse em obter a qualificação para realizar inspeções preventivas no helicóptero H145, de acordo com 

os programas de manutenção supracitados, atualizados, bem como em conformidade com a legislação ANAC 

vigente (RBAC 43, IS 43.012B, IS 43.9-003A e RESOLUÇÃO Nº 457, 20/12/2017). 

  
Pré-requisito 

 Possuir habilitação na classe / tipo referente à aeronave 

 Possuir endosso no tipo, quando aplicável 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 
Conteúdo Programático 

Durante o curso são apresentadas atividades pertinentes a: Pré voo antes do primeiro voo do dia conforme Manual 

de Voo (FLM) - Seção 04; Pré voo antes de cada voo conforme Manual de Voo (FLM) - Seção 04; Pré voo antes 

de cada voo dos motores Arriel 2E conforme Manual de Manutenção do Motor (EMM) - Seção 05; Pré voo de 
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equipamentos opcionais instalados na aeronave conforme referido FLMS e Inspeção diária conforme CECG para 

quem opera em regiões corrosiva e/ou erosiva. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H145 (BK117 D2 ou BK117 D3) 3 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 As inspeções e tarefas abordadas neste treinamento só poderão ser colocadas em prática pelos 

pilotos, mediante autorização da agência reguladora (ANAC), solicitada pelo piloto após o treinamento. 

 Após passar por esse treinamento, o piloto deverá executar somente aquelas tarefas com as quais ele 

sinta-se confortável a realizar. O mesmo deverá ocorrer com as Diretrizes de Aeronavegabilidade (DA), 

 Neste treinamento não contempla as atividades de complexidade elevada, como: torque cheque 

(TCK), retorque (RTQ), remoção, desmontagem, montagem e instalação de componentes, limitando o 

treinamento às manutenções preventivas condicionadas às restrições do RBAC 43 (ANAC). 

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

 A instrução prática será realizada na aeronave do cliente, que deverá estar disponível durante todo o 

período do treinamento prático 

 

 

Revisão: Maio/2020 
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| Mecânico Célula H145 

 
Descrição 

Oferece ao mecânico o conhecimento teórico e a proficiência necessária para a manutenção das aeronaves 

H145 (BK117 D2) e EC145 (BK117 C2).  

Para os helicópteros H145 (BK117 D2) e EC145 (BK117 C2) é possível um treinamento prático complementar 

na aeronave do cliente, sem grandes intervenções, como por exemplo: Inspeção pré voo, ações de pernoite, 

abastecimento, cheques funcionais, remoção/instalação de opcionais (equipamentos aeromédicos, guincho, 

gancho etc.).  

A parte prática deste curso poderá ser executada na Alemanha (Training Academy) por solicitação prévia do 

cliente, onde serão efetuadas várias atividades de montagens, desmontagens, inspeções, ajustes e testes 

nas maquetes após disponibilizadas pela Airbus Alemanha 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar na manutenção das aeronaves H145 (BK117 D2) ou EC145 (BK117 C2). 

 

Pré-requisito 

 Ter concluído o curso de Mecânico de Célula H145 (BK117 D2) ou EC145 (BK117 C2) conforme 

versão em que deseja ser qualificado. 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  
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Conteúdo Programático 

O curso teórico é baseado no Manual de Treinamento em sua última versão e na parte prática é usada a 

documentação técnica de Manutenção. O curso compreende a abordagem e descrição de funcionamento de:  

Manuseio da aeronave no solo, Documentações Técnicas, Noções básicas de balanceamentos, Luzes, 

Ventilação, Aquecimento, Assentos, Sistema aviônico para mecânicos, Painel de instrumento, Helionix®, Piloto 

automático, Sistema elétrico, Sistema contra fogo, Sistema de combustível, Sistema Hidráulico e atuadores, Trem 

de pouso, Fuselagem, Rotor principal, Caixas de transmissão, Rotor de cauda, Comandos de voo, Motorização, 

Interface motor-célula, Indicações ,Controles, Paredes de fogo, Sistema de combustível e Sistema de Óleo do 

motor. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

Mecânico Célula Teórico H145 (BK117 D2) 10 

Mecânico Célula Teórico EC145 (BK117 C2) 10 

Prática Complementar (aeronave do cliente) 4 

Prática Geral (maquete de componentes) 8 

 
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Máximo de 10 alunos, para treinamento teórico 

 A Qualificação de Tipo Célula, que contempla todas atividades teóricas e práticas mínimas 

recomendadas pela Airbus Helicopters, poderá ser realizada nas instalações da Airbus Alemanha 

 Os Treinamentos Teóricos, bem como o Treinamento de Prática Complementar podem ser realizados 

em turma exclusiva na sede do cliente 

 O treinamento com utilização da maquete de componentes, pode ser realizado apenas nas instalações 
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da Helibras. 

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

somente em maquetes de treinamento. 

 

  

Revisão: Setembro/2020 
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| Mecânico Célula Reciclagem H145 

 
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 às 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 nas aeronaves H145 (BK117 D2) ou EC145 (BK117 C2) 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. 

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

| Helibras, 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H145 ou EC145 4 

 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento aprovado pela Airbus Helicopters 

 Treinamento apenas teórico 

 Recomendado reciclar a cada 03 anos, no máximo 

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

 No máximo 10 alunos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

Revisão: Julho/2020 
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| Mecânico Célula Diferenças H145 

 

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 nas aeronaves H145 (BK117 D2) e EC145 )BK117 C2) que desejam se qualificar em outra 

versão deste modelo. 

  
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. 

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

| Helibras, 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

EC145 para H145 8 

 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento aprovado pela Airbus Helicopters. 

 Treinamento apenas teórico. 

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

 No máximo 12 alunos. 

Revisão: Julho/2020 
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| Instruções de Inspeções Suplementares H145 

 

Descrição 

Estas instruções são de Nível Mecânico – B1 e são voltadas àqueles clientes que possuem aeronave e querem 

capacitar suas equipes para a execução de inspeções suplementares de até 100 Fh ou 12 meses, 

inspeções/preservações de acordo com o CECG e posterior retorno ao serviço. 

É um curso que mescla teoria com atividades práticas realizadas na aeronave do cliente e sem complexas 

intervenções de manutenção, como remoções e instalações 

 

Público Alvo 

Mecânicos qualificados nas aeronaves H145 (BK117 D2) ou EC145 (BK117 C2) que desejam se qualificar em 

inspeções programadas. 

  

Pré-requisito 

 Ter concluído o curso de Mecânico de Célula H145 (BK117 D2) ou EC145 (BK117 C2) conforme 

versão em que deseja ser qualificado. 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Análise, através do MSM, das inspeções com relação aos cartões de trabalho dos manuais de manutenção 

aplicáveis. Compreensão da execução das inspeções conforme 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H145 ou EC145 5 

 
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 06 alunos 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente 

 O material de consumo, se houver, carrinho de ferramentas, será fornecido pelo cliente 

 Cada treinamento é desenvolvido para uma versão específica de aeronave 

 A instrução é realizada na aeronave do cliente sem remoção de componentes, seja na Helibras ou na 

sede do cliente. 

 

 

 

  

Revisão: Julho/2020 
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| Balanceamento de Rotores H145 

 
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 nas aeronaves H145 (BK117 D2) ou EC145 (BK117 C2), que desejam se qualificar em 

balanceamento de rotores dessas aeronaves. 

  
Pré-requisito 

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

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

Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  
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Conteúdo Programático 

Estudo básico das vibrações do helicóptero, métodos de análises de acordo com as documentações técnicas, 

observação de erros mais comuns, instrução de instalação dos dispositivos de medição, leitura de dados e ações 

corretivas. 

 
Duração 

Modelo Dias úteis 

H145 ou EC145 7* 

* Duração para formação de até 3 equipes. A cada dupla adicional, é necessário acrescentar mais um dia de instrução, limitado a 5 equipes.  
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Cada equipe é composta por dois mecânicos. 

 Treinamento pode ser realizado na Helibras ou sede do cliente. 

 Treinamento prático: no máximo 03 equipes (2 mecânicos por equipe). 

 Os seguintes recursos deverão ser disponibilizados pelo cliente: Material de consumo, Equipamento 

para análise de vibração (Kit Model 8500C/C+ Balancer/Analyzer System) e Fonte Externa DC e AC. 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente. 

 Os voos serão realizados por piloto do cliente, que deverá estar disponível durante todo o treinamento 

prático. 

 Durante a execução do treinamento prático, a aeronave estará indisponível para outras operações. 

 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, 

cópia dos Log Cards 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) 
Revisão: Julho/2020 
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| Curso Vartom System Tipo II – MBB EC145 (BK117 C2) 

 
Descrição 

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

operadores ou de manutenção de aeronaves EC145 (BK 117 C2). 

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

VARTOMS TIPO II MBB EC145 (BK 117 C2). 

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. 

 

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 EC145. 

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

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  
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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. 

 
Duração 

Modelo Dias úteis 

EC145  5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 06 alunos; 

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

sede do cliente  

 Material para treinamento prático a ser providenciado pelo cliente: fonte externa DC e ferramentas 

básicas. 

 

 

 

  

Revisão: Julho/2020 
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| Familiarização H145 

 

Descrição 

Tem como objetivo fazer uma rápida familiarização com as aeronaves H145 (BK117 D2) e EC145 (BK117 C2) 

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 

| Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 
Conteúdo Programático 

Apresentar generalidades da aeronave, painel de instrumentos (CPDS / Helionix®), estrutura, trem de pouso, 

caixa transmissão principal, rotor principal, rotor de cauda, sistema elétrico, atuadores, sistema hidráulico, 

comandos dos rotores, sistema de combustível, iluminação interna/externa, instalação do motor, comandos e 

controles, circuito de partida, proteção contra fogo, etc. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H145 4 

EC145 4 

H145 e EC145 7 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento aprovado pela Airbus Helicopters 

 Treinamento Teórico 

 No máximo 12 alunos 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente. 

 

 

 

Revisão: Julho/2020 
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| Mecânico Célula AS365 

 
Descrição 

Oferece ao mecânico o conhecimento teórico necessário para realizar a manutenção da aeronave.  

Para os helicópteros AS 365 N1, N2, K ou AS 365 N3, N3+, o aluno conhecerá a descrição e o 

funcionamento de todos os conjuntos mecânicos e sistemas da aeronave. 

 
Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar teoricamente na manutenção de determinado tipo de 

aeronave/versão. 

  
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 (manual de treinamento) e 

na 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 interfaces da célula com o motor como: instalação, indicações, comandos, lubrificação 
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do motor, sistema de partida, escapamento. 

 

Duração 

Modelo 
Dias úteis 

(Teórico) 

Dias úteis 

(Prático) 

AS365 N1, N2, K 11 4 

AS365 N3, N3+ 11 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 É possível realizar apenas o treinamento teórico 

 O treinamento prático é realizado nos meios práticos da Helibras combinado com instrução na 

aeronave do cliente, sem remoção de componentes. 

 Treinamento Teórico pode ser realizado nas instalações da Helibras ou turma exclusiva na sede 

do cliente. 

  O Treinamento de Mecânico Célula consiste em um Programa de Treinamento oferecido pela 

Helibras que é composto de atividades teóricas e práticas que cumprem os requisitos exigidos 

pela regulamentação aeronáutica brasileira. Entretanto, a Airbus Helicopters recomenda a 

realização do treinamento de Qualificação de Tipo Célula, que contempla todas atividades 

teóricas e práticas mínimas recomendadas pela Airbus Helicopters e este treinamento pode ser 

realizado nas instalações da Airbus Helicopters França. 

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

somente em maquetes de treinamento na França. 

  

Revisão: Setembro/2020 
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| Mecânico Célula Reciclagem AS365 

 
Descrição 

Trata de uma revisão geral nos conceitos e técnicas de manutenção, dos conhecimentos com relação aos 

sistemas da aeronave, esclarecimentos relacionados as dificuldades e aos procedimentos adotados no dia-a-

dia dando ênfase às dúvidas dos mecânicos com experiência anterior na aeronave. O treinamento permite a 

atualização dos conhecimentos dos mecânicos para realização da manutenção da aeronave, com alto nível 

de segurança e eficiência. 

 
Público Alvo 

Mecânicos qualificados no helicóptero AS 365 Series que desejam reciclar seus conhecimentos na versão 

que é habilitado. 

  
Pré-requisito 

 Ter concluído e ter sido aprovado no curso de Mecânico de Célula na versão em que deseja ser 

reciclado; 

 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 os principais sistemas do helicóptero, abordadas 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS365 N1, N2 e K 4 

AS365 N3 e/ou N3+ 4 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas teórico 

 Recomendado reciclar a cada 03 anos, no máximo 

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

 No máximo 12 alunos 

 

 

 

 

  

Revisão: Setembro/2020 



 

 

 Centro de Treinamento 

 

| Mecânico Célula Diferenças AS365 

 

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 célula em um determinado tipo de helicóptero e 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 e sido aprovado no curso de Mecânico de Célula na versão a ser suplantada para 

a nova versão que deseja ser qualificado 

 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS365 N1 e/ou N2 e/ou K para AS365 N3 e N3+ 4 

AS365 N3 e/ou N3+ para AS365 N1, N2, K 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas teórico 

 No máximo de 12 alunos 

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

 

 

 

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| Inspeção de Pás do rotor principal e de cauda AS365 

 
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 componente de 

concepção tão complexa certamente evitará intervenções antecipadas ou desnecessárias, acarretando 

em custos elevados. São abordados os reparos de classe “C” (reparos com meios limitados sobre uma 

área não vital da pá). 

 
Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar à realização de Inspeções nas pás do rotor principal e do 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 para 

identificação e reporte de danos, inspeções programadas, pequenas manutenções e reparos 

autorizados de classe “C”.  



 

 

 Centro de Treinamento 

Está previsto uma visita técnica à oficina de reparo de pás da Helibras, e acordo com a disponibilidade 

desse setor no período do treinamento, para a realização de atividades práticas, tais como: 

preenchimento de relatório de inspeção da pá, medição das buchas das pás, substituição do poliuretano 

da raiz da pá principal, etc. 

 
Duração 

Modelo Dias úteis 

AS 365 versões 5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Será abordado inspeções para rotor de cauda apenas nos modelos que possuem 10 pás 

 No máximo 08 alunos. 

 Treinamento realizado somente na Helibras. 

 

 

  

Revisão: Junho/2020 
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| Sistema Hidráulico AS365 

 

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 de componentes. 

 
Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar para intervir no Sistema Hidráulico do AS 365 (todas as versões). 

  
Pré-requisito 

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

CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica; 

 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, será apresentado o funcionamento dos sistemas hidráulicos e dos diversos 

componentes. Também serão ministradas 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, 

baixar e recolher trem de pouso com banco hidráulico, baixar trem de pouso com o sistema de 
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emergência, drenagem/abastecimento e pressurização de uma perna do trem de pouso principal, 

sangria do sistema de freio, pressurização do acumulador do freio do AS 365 (todas as versões), etc. 

 

Duração 

Modelo 
Dias úteis  

(Teórico) 

Dias úteis  

(Prático) 

AS365 versões 5 3 

 
 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 08 alunos 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico 

 O treinamento prático será realizado na aeronave do cliente, que deverá estar disponível 

 Para o treinamento prático, o material de consumo, se utilizado (carrinho de ferramentas, banco 

hidráulico, etc) será fornecido pelo cliente 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente, se aplicável. 

 

 

 

 

 

  

Revisão: Junho/2020 
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| Voos de Manutenção AS365  

  

Descrição 

Treinamento requerido para preparar a tripulação (Mecânicos e Pilotos), para a execução das 

verificações funcionais previstas no Manual de Voo da aeronave AS 365.  

Compreende um encontro técnico da equipe HELIBRAS - com a sua equipe, voando a aeronave após 

a realização de instruções teóricas em solo.  

O objetivo é a preparação da tripulação para execução das verificações funcionais previstas 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 da aeronave. 

 
Público Alvo 

Pilotos e mecânicos que realizam ou desejam se qualificar para realizar voos de manutenção, previstos 

na seção 8.3 do manual de voo (PMV/FLM), no helicóptero AS 365 que deseja se qualificar. 

 
Pré-requisito 

Pilotos 

 Possuir licença PCH ou PLAH (ANAC) para helicópteros 

 Ter concluído e sido aprovado no curso Ground School do AS 365 que deseja se qualificar ou 

possuir endosso no tipo, se aplicável. 

 Possuir o Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

 Comprovar, no mínimo, 100 horas de voo, como piloto em comando, no AS 365 que deseja se 

qualificar. 
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Mecânicos 

 Possuir formação de Mecânico de Manutenção Aeronáutica, nas habilitações de Célula ou Grupo 

Motopropulsor ou Aviônico, ou ter realizado uma graduação acadêmica aeronáutica, ou possuir 

CCT ou possuir curso técnico similar mediante análise de grade curricular. 

 Ter concluído e sido aprovado no curso de qualificação de tipo em célula no AS 365 que deseja 

se qualificar. 

 
Conteúdo Programático 

São executadas em sala de aula instruções teóricas sobre: documentação à ser utilizada, conceitos 

básicos de meteorologia, revisão de alguns sistemas da aeronave, peso e balanceamento, a execução 

das verificações funcionais previstas no FLM (Seção 8.3), destacando pontos de atenção, tais como: o 

monitoramento de parâmetros, anotações das medidas das vibrações, entre outros. Em voo, os alunos, 

tem a oportunidade de observar a execução dessas verificações, executadas pelos instrutores e, na 

sequência, tem a oportunidade de executá-las, sob supervisão. Os sistemas de radionavegação e 

comunicação não são abordados nessa oportunidade. 

 
Duração 

Modelo 
Treinamento Teórico Treinamento Prático* 

Dias úteis Solo Voo 

AS 365 Series 3 dias 1 dia 1 dia  

* Duração para formação de até 2 equipes. A cada eqiupe adicional, é necessário acrescentar mais um dia de instrução, limitado a 5 equipes. 
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 A duração do treinamento em voo poderá variar em função do desempenho da equipe. 
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 O Treinamento em Voo é realizado na aeronave do cliente. 

 Cada equipe é composta por 01 piloto e 01 mecânico. 

 Mínimo de 02 (duas) equipes por turma. 

 Máximo de 05 (cinco) equipes por turma. 

 Material de consumo será fornecido pelo cliente. 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente. 

 Durante a execução do treinamento prático, a aeronave estará indisponível para outras 

operações. 

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

bordo, cópia dos LogCard das pás do Rotor Principal e do Rotor de Cauda; Fonte externa DC, 

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). 

 Para o treinamento prático, o material de consumo, se utilizado (carrinho de ferramentas, banco 

hidráulico, etc) será fornecido pelo cliente 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente, se aplicável. 

 

 

 

 

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| Classificação e Dimensionamento de Partículas AS365  

 
Descrição 

Treinamento destinado a fornecer uma compreensão geral do monitoramento de óleo dos componentes 

dinâmicos dos helicópteros e caracterização de partículas metálicas. O objetivo principal é capacitar o 

mecânico para identificar os diferentes tipos de partículas coletadas nos sistemas de lubrificação dos 

componentes dinâmicos, a fim de aplicar os procedimentos de manutenção adequados, seguindo as 

publicações técnicas da Airbus Helicopters. 

 
Público Alvo 

Mecânicos que desejam se capacitar nos procedimentos referentes à classificação e dimensionamento de 

partículas, aplicáveis à aeronave AS365. 

  
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 e ter sido aprovado no treinamento de Mecânico de Célula da aeronave AS365 ou 

H155; 

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

Airbus Helicopters que se encontram escritos em Inglês. 
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Conteúdo Programático 

Durante este treinamento, o aluno será apresentado ao Sistema de Gerenciamento de Segurança (SMS), 

ao estudo de eventos relacionados e as medidas protetivas adotadas. Também serão abordados às 

Técnicas Correntes relacionadas às Transmissões e rotores. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

Classificação e Dimensionamento 

de Partículas AS365  
2 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 8 alunos para treinamento 

 O Kit de Caracterização de partículas metálicas deverá ser providenciado pelo cliente. 

 Treinamento poderá ser realizado na Helibras ou em turma exclusiva na sede do cliente 

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| Qualificação de Tipo Aviônicos OEM AS365 

 
Descrição 

Nos cursos iniciais, o aluno recebe treinamento teórico e realiza exercícios práticos para servir a uma correta 

intervenção de manutenção nos sistemas mais importantes da aeronave. Ao concluir o estudo, o técnico 

poderá revisar os sistemas essenciais da aeronave e realizar tarefas de manutenção organizacionais e 

intermediárias, conforme documentação de manutenção da AIRBUS. 

 
Público Alvo 

Aviônicos licenciados que desejam obter a Qualificação de Tipo no AS365. 

  
Pré-requisito 

 Ser técnico aviônico licenciado. 

 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. 
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Duração 

 

Tipo/Modelo Dias úteis 

SA365 N2 15 

AS365 N3 15 

AS365 K 15 

 
 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento Teórico e Prático 

 O treinamento prático é realizado na aeronave do cliente 

 No máximo 06 alunos 

 Treinamento poderá ser realizado na Helibras ou com turma exclusiva na sede do cliente 

  

Revisão: Novembro/2020 
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| Reciclagem de Aviônicos AS365 

 
Descrição 

O treinamento de reciclagem teórica tem como objetivo principal esclarecer as dúvidas e dificuldades 

encontradas pelos técnicos no dia a dia. Fornece atualização dos conhecimentos para os aviônicos com 

experiência mantendo alto nível de segurança e eficiência. No curso de reciclagem, os alunos podem revisar 

o conteúdo básico de seu treinamento inicial, bem como as mudanças recentes em suas aeronaves e revisão 

de ASB / EASBs. 

 
Público Alvo 

Aviônico licenciados e com Treinamento Inicial OEM AS365 que desejam reciclar seus conhecimentos. 

  
Pré-requisito 

 Ser técnico aviônico licenciado. 

 Ter concluído e ter sido aprovado no Treinamento Inicial AS365 OEM. 

 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. 
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Duração 

 

Tipo Dias úteis 

SA 365 N2 5 

AS 365 N3  5 

AS 365 K 5 

 
 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento Teórico 

 No máximo 10 alunos 

 Treinamento poderá ser realizado na Helibras ou com turma exclusiva na sede do cliente 
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| Cursos de aprendizagem para o domínio (Mastery-learning) 

AS365 

 
Descrição 

Os cursos de aprendizagem para o domínio são cursos teóricos que visam atender clientes com demandas 

de conhecimento específicos. Neste curso o aluno recebe os fundamentos necessários para fazer uma análise 

mais aprofundada do funcionamento de um sistema de sua aeronave. E através da aplicação de técnicas de 

análise de criticidade das falhas em um estudo detalhado do sistema o aluno desenvolve proficiência para 

fazer procedimentos de manutenção avançados.  

É a solução de treinamento ideal para atender a demanda de especialistas de alta eficiência. 

 
Público Alvo 

Técnicos especialistas aeronáuticos. 

  
Pré-requisito 

 Ser técnico aviônico licenciado. 

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

Airbus Helicopters, que se encontram escritos em Inglês.  

 
Conteúdo Programático 

Sob consulta. 
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Duração 

 

Tipo Dias úteis 

Sistema Elétrico AS365 (SERIES) 5 

Sistemas Aviônicos AS365 N2 / K (EFIS) 5 

Sistemas Aviônicos AS365 N3 / K2 (MFD 255) 5  

Piloto Automático AS365 N3 / K2 (APM 2010) 10 

Piloto Automático SA365 N2 / K (SFIM 155) 10 

 
 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 10 alunos 

 Treinamento poderá ser realizado na Helibras ou com turma exclusiva na sede do cliente 

 

  

Revisão: Novembro/2020 
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| 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 a aeronave AS 365. 

  
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 como: estrutura, trem de pouso, caixa transmissão principal, 

rotor principal, rotor de cauda, sistema elétrico, servocomandos, sistema hidráulico, comandos dos 

rotores, sistema de combustível, iluminação interna/externa, instalação do motor, comandos e controles, 

circuito de partida, proteção contrafogo, etc. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

AS365 N1, N2, K 4 

AS365 N3, N3+ 4 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento Teórico 

 No máximo 12 alunos 

 Treinamento poderá ser realizado na Helibras ou com turma exclusiva na sede do cliente 

 

 

 

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| Mecânico Célula H155 

 
Descrição 

Oferece ao mecânico o conhecimento teórico para realizar a manutenção do helicóptero. 

Para os helicópteros H155 (EC155 B1) e EC155 B, o aluno conhecerá a descrição e o funcionamento 

de todos os conjuntos mecânicos e sistemas da aeronave. 

 
Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar teoricamente na manutenção de determinado tipo de aeronave/versão. 

 
Pré-requisito 

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

CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica  

 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 (manual de treinamento) e 

na documentação Oficial de Manutenção e são abordados: a estrutura, os 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. 
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Duração 

Modelo 
Dias úteis 

(Teórico) 

Dias úteis 

(Prático) 

H155  13 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 É possível realizar apenas o treinamento teórico 

 O treinamento prático é realizado nos meios práticos da Helibras combinado com instrução na 

aeronave do cliente, sem remoção de componentes. 

 O Treinamento Teórico pode realizado nas instalações da Helibras ou turma exclusiva na sede 

do cliente 

 O Treinamento de Mecânico Célula consiste em um Programa de Treinamento oferecido pela 

Helibras que é composto de atividades teóricas e práticas que cumprem os requisitos exigidos 

pela regulamentação aeronáutica brasileira. Entretanto, a Airbus Helicopters recomenda a 

realização do treinamento de Qualificação de Tipo Célula, que contempla todas atividades 

teóricas e práticas mínimas recomendadas pela Airbus Helicopters e este treinamento pode ser 

realizado nas instalações da Airbus Helicopters França. 

 O treinamento prático mínimo, realizado em complemento ao treinamento teórico, recomendado 

pela Airbus Helicopters, poderá ser realizado nas instalações da Airbus França; 

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico 

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

somente em maquetes de treinamento.  

Revisão: Setembro/2020 
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| Mecânico Célula Reciclagem H155 

 
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 às 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 no helicóptero H155 (EC155 B1) e que desejam reciclar seus conhecimentos. 

 

Pré-requisito 

 Ter concluído e ter sido aprovado no curso de Mecânico de Célula no H155; 

 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 os 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis  

H155 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas teórico 

 Recomendado reciclar a cada 03 anos, no máximo 

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

 No máximo 12 alunos. 

 

 

  

Revisão: Julho/2020 
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| Inspeção de Pás do rotor principal e de cauda do H155 

 
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 desnecessárias, acarretando 

em custos elevados. São abordados os reparos de classe “C”  (reparos com meios limitados sobre uma 

área não vital da pá). 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar à realização de Inspeções nas pás do rotor principal e do rotor de 

cauda na aeronave H155. 

 

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 para 

identificação e reporte de danos, inspeções programadas, pequenas manutenções e reparos 

autorizados de classe “C”.  
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Está previsto uma visita técnica à oficina de reparo de pás da Helibras para a realização de atividades 

práticas, tais como: preenchimento de relatório de inspeção da pá, medição das buchas das pás, 

substituição do poliuretano da raiz da pá principal, etc., de acordo com a disponibilidade daquele setor 

no período do treinamento. 

 
Duração 

Modelo Dias úteis  

H155 5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 08 alunos. 

 Treinamento realizado somente na Helibras. 

 

 

 

 

  

  

Revisão: Julho/2020 
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| Sistema Hidráulico H155 

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 de componentes. 

 
Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar para intervir no Sistema Hidráulico do H155 (EC155 B1) e EC155 B. 

 

Pré-requisito 

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

CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica 

 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, será apresentado o funcionamento dos diversos componentes e do sistema 

hidráulico. Instruções aplicáveis durante as Manutenções em Sistemas Hidráulicos. Serão ministradas 

instruções durante as  manutenções em sistemas hidráulicos, antes de remover um equipamento hidráulico 

por vazamento, Análise da Contaminação do Sistema Hidráulico, Monitoramento dos Bancos Hidráulicos, 

pesquisa de panes, baixar e recolher trem de pouso com banco hidráulico, baixar trem de pouso com o 
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sistema de emergência, drenagem/abastecimento e pressurização de uma perna do trem de pouso 

principal, sangria do sistema de freio, pressurização do acumulador do freio do H155 (EC155 B1) e EC155 

B. 

 

Duração 

Modelo 
Dias úteis 

(Teórico) 

Dias úteis 

(Prático) 

H155 e EC155 B 5 3 

 
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 08 alunos 

 Pode ser realizado apenas o treinamento teórico 

 A instrução prática será realizada na aeronave do cliente, que deverá estar disponível durante o 

treinamento. 

 Para o treinamento prático, o material de consumo, se utilizado (carrinho de ferramentas, banco 

hidráulico, etc) será fornecido pelo cliente 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente, se aplicável. 

 

 

 

  

Revisão: Julho/2020 
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| Classificação e Dimensionamento de Partículas H155 

 
Descrição 

Treinamento destinado a fornecer uma compreensão geral do monitoramento de óleo dos componentes 

dinâmicos dos helicópteros e caracterização de partículas metálicas. O objetivo principal é capacitar o 

mecânico para identificar os diferentes tipos de partículas coletadas nos sistemas de lubrificação dos 

componentes dinâmicos, a fim de aplicar os procedimentos de manutenção adequados, seguindo as 

publicações técnicas da Airbus Helicopters. 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se capacitar nos procedimentos referentes à classificação e dimensionamento de 

partículas, aplicáveis à aeronave H155. 

 
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 e ter sido aprovado no treinamento de Mecânico de Célula da aeronave H155 

 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 aluno será apresentado ao Sistema de Gerenciamento de Segurança 

(SMS), ao estudo de eventos relacionados e as medidas protetivas adotadas. Também serão abordados 

às Técnicas Correntes relacionadas às Transmissões e rotores. 
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Duração 

Modelo Dias úteis  

H155 2 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 8 alunos. 

 O Kit de Caracterização de partículas metálicas deverá ser providenciado pelo cliente. 

 Treinamento poderá ser realizado na Helibras ou em turma exclusiva na sede do cliente. 

  

Revisão: Julho/2020 
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| Familiarização H155 

 
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 a aeronave H155. 

 

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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis  

H155 4 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 12 alunos; 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente. 

 



 

 



 

 

 Centro de Treinamento 

| Ground School H225 

 
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 

que o piloto irá operar. 

 

Público Alvo 

Pilotos interessados em se familiarizar com a operação das aeronaves H225. 

 

Pré-requisito 

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

(PPH). 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e balanceamento, procedimentos 

normais e de emergência. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H225 13 

 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas Teórico 

 No máximo 10 alunos 

 Visando a segurança do voo e máxima proficiência dos pilotos, o Grupo Airbus Helicopters 

recomenda que o cliente realize o treinamento de Qualificação de Tipo (teórico e prático em 

conjunto) em Centro de Treinamento autorizado pelo fabricante. 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente.  

 Treinamento pode ser realizado via plataforma EAD, porém não haverá aplicação de prova 

teórica. 
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| Qualificação de Tipo Inicial H225 (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 necessários para obtenção da Habilitação de 

Tipo na aeronave H225 LP. 

 

Público Alvo 

Pilotos habilitados em helicópteros de Motor Convencional (HMNC) ou em helicópteros Monoturbina 

(HMNT), que desejam obter a qualificação de tipo na aeronave H225 LP, em conformidade com o RBAC 61. 

 

Pré-requisito 

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

(PPH). 

 Possuir habilitação HMNC ou HMNT, com um mínimo de 70 horas de voo como piloto em 

comando. 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

 Possuir habilitação IFRH 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Em solo será abordada a descrição dos sistemas da aeronave, limitações, desempenho, peso e 

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

normais e de emergência. 

 

Duração 

Modelo 

Duração 

Teórico 
Prático 

FFS Aeronave Cheque (1) 

H225 (IFR) 13 dias 22 horas 6,5 horas 2 horas 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de 

seguro da Helibras. 

 A Helibras realiza apenas o recheque IFR na aeronave homologada para Voo por Instrumentos. 

O cheque inicial IFR deverá ser realizado por Inspac ANAC ou por Escola homologada conforme 

RBAC 141. 

 

  

Revisão: Novembro/2020 
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| Qualificação de Tipo Adicional H225 (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 necessários para obtenção da Habilitação de 

Tipo na aeronave H225 LP, em atendimento aos requisitos do RBAC 61 – Habilitação de Tipo. 

 

Público Alvo 

Pilotos habilitados na categoria e classe de helicóptero Multimotor à Turbina (HMLT) ou em qualquer 

aeronave tipo na categoria Helicóptero Multimotor. 

 

Pré-requisito 

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

(PPH). 

 Possuir habilitação na classe helicópteros Multimotores a Turbina (HMLT) ou Habilitação de Tipo 

em helicóptero multimotor 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

 Ter sido aprovado em exame de conhecimentos teóricos da ANAC de Piloto de Linha Aérea  

 Possuir habilitação IFRH 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 Cumprir os requisitos para concessão de habilitação de tipo em conformidade com a RBAC 
61.  
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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. 

 

Duração 

Modelo 

Duração 

Teórico 
Prático 

FFS Aeronave Cheque (1) 

H225 (IFR) 13 dias 20 horas 4,5 horas 2 horas 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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 que estará coberta pela apólice de 

seguro da Helibras. 

 A Helibras realiza apenas o recheque IFR na aeronave homologada para Voo por Instrumentos. 

O cheque inicial IFR deverá ser realizado por Inspac ANAC ou por Escola homologada conforme 

RBAC 141. 

  

Revisão: Novembro/2020 
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| Treinamento Periódico H225 

Descrição 

Esse treinamento é dedicado a revisar e atualizar o conhecimento dos pilotos em procedimentos normais e 

de emergências no simulador de voo H225. 

 

Público Alvo 

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

desejam revalidar sua Habilitação de Tipo H225. 

 

Pré-requisito 

 Possui habilitação de Tipo no H225. 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

 Possuir habilitação IFRH (para treinamentos IFRH) 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

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 
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Duração 

Modelo 

Duração 

Teórico 
Prático 

FFS Aeronave Cheque (1) 

H225 8 horas 6 horas - 1 hora 

H225 (IFR) 9 horas 8 horas - 2 horas 

(1) Tempo médio de duração do cheque. 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 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; 

 A Helibras realiza apenas o recheque IFR no modelo da aeronave homologada para Voo por 

Instrumentos. O cheque inicial IFR deverá ser realizado por Inspac ANAC ou por Escola 

homologada conforme RBAC 141. 

 

  

Revisão: Novembro/2020 
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| Treinamento de Emergências H225 

 
Descrição 

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. 

 

Público Alvo 

Pilotos já habilitados no H225 que desejam praticar manobras de emergências. 

 

Pré-requisito 

 Possui habilitação de Tipo no H225. 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido. 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

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. 
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Duração 

Modelo 

Duração 

Teórico 
Prático 

FFS Aeronave 

H225  Briefing/Debriefing 6 horas - 

 
Notas 

 Treinamento Catálogo  

 O Treinamento em Voo é realizado em simulador de voo FFS Nível B da Helibras. 

 Recomenda-se que anualmente este tipo de treinamento seja executado a fim de permitir a 

manutenção operacional no caso de perda total ou parcial do motor, bem como em caso de falha 

do rotor de cauda e do sistema hidráulico. 

 Este programa de treinamento corresponde à certificação básica da aeronave, levando em 

consideração o tipo de licença e a experiência do aluno. 

 

  

Revisão: Novembro/2020 
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| Treinamento LOFT H225 

 
Descrição 

Tem como objetivo consolidar os conceitos de CRM (Crew Resource Management) e aplicá-los de forma 

prática em um cenário problema, representativo do ambiente operacional dos tripulantes, visando aprimorar 

as competências gerenciais, com vistas à melhoria da segurança operacional. 

 

Público Alvo 

Pilotos habilitados no tipo H225 em que será realizado o treinamento. 

 

Pré-requisito 

 Possui habilitação de Tipo no H225. 

 

Conteúdo Programático 

Treinamento que envolve os conhecimentos técnicos e operacionais da tripulação em situações normais e 

de emergência, conjugando-os com o desenvolvimento das habilidades necessárias ao trabalho em equipe. 

Serão apresentadas situações que demandarão da tripulação a aplicação das práticas para uma efetiva 

comunicação, gerenciamento da carga de trabalho, gerenciamento do erro e das ameaças, interação entre 

a equipe e sistematização do processo decisório, com vistas à condução e conclusão do voo em segurança. 

 

Duração 

Modelo 

Duração 

Teórico 
Prático 

FFS Aeronave 

H225  - 4 horas - 
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Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento é realizado no FFS Nível B da Helibras, utilizando-se dos recursos instrucionais 

oferecidos tais como o uso da Debriefing Station, gravação de voz, imagem e instrumentos de 

voo, etc. 
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| Treinamento IOS H225 

 
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, tripulação e instrutor do próprio operador. 

 

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;  

 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 
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peculiaridades nas suas diversas configurações; e 

 Apresentar os procedimentos rotineiros para a utilização do equipamento e o acesso às equipes 

técnicas de manutenção. 

 

Duração 

Modelo 

Duração 

Teórico 
Prático 

FFS Aeronave 

H225  1 dia 4 horas - 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Briefings e debriefings serão conduzidos pelo instrutor de simulador (IOS) do cliente, que deverá 

ter sido devidamente qualificado. 

 O conteúdo, documentação e procedimentos utilizados durante essas sessões de treinamento 

permanecerão sob a responsabilidade do Cliente. 

 A Helibras não emitirá certificados ou fichas de voo referente ao treinamento Dry Lease para os 

pilotos. Estes documentos deverão ser providenciados pelo Cliente. 

 A Helibras não será responsáveis pela qualidade do treinamento DRY ministrado pelo instrutor 

(IOS) do Cliente. 

  

Revisão: Novembro/2020 
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| Treinamento em FFS H225 – Dry Lease 

 

Descrição 

Locação do Simulador FFS Nível B++ da Helibras para uso do programa de treinamento próprio do operador. 

 

Público Alvo 

Clientes interessados em realizar treinamento no simulador com instrutor próprio. 

 

Pré-requisito 

 Possuir Certificado Médico Aeronáutico (CMA) válido;  

 Possuir habilitação de tipo no H225; 

 Pelo menos um piloto do cliente deve ser qualificado como instrutor do Simulador da Helibras 

(IOS). 

 

Conteúdo Programático 

A critério do cliente 

 

Duração 

A critério do cliente 

 

Notas 

 Briefings e debriefings serão conduzidos pelo instrutor de simulador (IOS) do cliente, que deverá 

ter sido devidamente qualificado. 
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 O conteúdo, documentação e procedimentos utilizados durante essas sessões de treinamento 

estarão sob a responsabilidade do Cliente. 

 A Helibras não emitirá certificados ou fichas de voo referente ao treinamento Dry Lease para os 

pilotos. Estes documentos deverão ser providenciados pelo Cliente. 

 A Helibras não será responsável pela qualidade do treinamento DRY ministrado pelo instrutor 

(IOS) do Cliente. 
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| Qualificação de Tipo Célula H225 

 
Descrição 

Oferece ao mecânico a proficiência e o conhecimento teórico e prático necessários ao profissional para 

a manutenção da aeronave. 

Para o H225/225M, a parte prática é conduzida em maquetes dos conjuntos mecânicos e 

complementada em helicóptero na linha de produção Helibras ou do cliente, conforme disponibilidade. 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar na manutenção teórica e prática H225. 

 

Pré-requisito 

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

CCT teórico ou possuir graduação acadêmica aeronáutica 

 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H225 20 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 08 alunos;  

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

somente em maquetes de treinamento. 

 Este treinamento versa apenas sobre a versão básica da aeronave, para inclusão dos opcionais, 

verificar a lista de Favoritos abaixo 

Favoritos 

A tabela a seguir fornece os mínimos conteúdos (caso o sistema tenha sido instalado) e duração 

recomendada para diferentes favoritos aplicáveis. A duração depende da configuração final da 

aeronave. Porém, outros equipamentos podem ser adicionados. Caso o helicóptero possua uma 

configuração diferente, esses padrões devem ser aplicados mesmo assim.  
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Offshore SAR VIP 

Vendor 

Training* 

AIR CONDITIONING X X X X 

OFF-SHORE VENTILLATION KIT X X   

EXTERNAL LOAD CARRYING X X   

HOIST INSTALLANTION X X X  

SIDE TRAY DOOR   X  

DOUBLE DOOR   X  

FOWARD EXTERNAL FUEL TANK X X X  

ROTOR DE-ICING  X X  

M.P.A.I  X X  

ROSEMOUNT ICE DETECTOR X X X  

SPRECTROLAB SEARCHLIGHT ou 

TRAKKA SEARCHLIGHT 
 X  X 

AUXILIARY POWER UNIT (APU)  X X X 

BLADE FOLDING  X   

EXTERNAL LOUDSPEAKERS  X   

ROTOR LIGHTING  X   

SPECIFIC COM SYSTEM   X  

SPECIFIC NAV SYSTEM  X X  

FLIR  X   

SPECIFIC EQUIPMENTS – LIFE RAFT, 

ANCHOR, MIRROR 
X X 

  

SPECIFIC EQUIPMENTS – Seats, Panels, 

Equipment 

X X X X 

Recomendação Teórica 4h 23h 20h - 

Recomendação Treinamento Prático 4h 5h 5h - 

Recomendação Treinamento Total 4 dias 4 dias 4 dias  
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| Mecânico Célula Reciclagem H225 

 
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 às 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 na aeronave H225 que desejam reciclar seus conhecimentos. 

 

Pré-requisito 

 Ter concluído e ter sido aprovado no curso de Qualificação de tipo Célula H225. 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

São revisados os 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H225 ou H225M 5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas teórico. 

 Recomendado reciclar a cada 03 anos, no máximo. 

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

 No máximo 10 alunos. 
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| Mecânico Célula Reciclagem H225 Aprofundado 

 

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 às dúvidas dos mecânicos com 

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

com alto nível de segurança e eficiência. Além do conteúdo previsto no treinamento Mecânico Célula 

Reciclagem H225, este treinamento também aborda de uma forma mais aprofundada os principais boletins 

publicados nos últimos 12 meses. 

 

Público Alvo 

Mecânicos qualificados na aeronave H225 que desejam reciclar seus conhecimentos de uma forma mais 

específica. 

 

Pré-requisito 

 Ter concluído e ter sido aprovado no curso de Mecânico de Célula H225. 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

São revisados os 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H225 ou HH225M 10 

 
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento apenas teórico, porém, algumas tarefas práticas assistidas podem ser realizadas 

conforme disponibilidades dos meios. 

 Recomendado reciclar a cada 03 anos, no máximo. 

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

 No máximo 10 alunos. 
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| Inspeção de Pás do Rotor Principal e de Cauda H225 

 

Descrição 

A pá é uma peça vital. Por isso, o curso de Inspeção tem como objetivo a realização das inspeções das pás 

do rotor principal e do rotor de cauda e a realização da identificação e classificação dos reparos das 

discrepâncias em tipo C ou COV. O referido treinamento não engloba a execução de reparos, para tal, há o 

treinamento denominado INSPEÇÃO E REPARO NAS PÁS DO R/P E R/C DA AERONAVE H225, o qual 

engloba somente o reparo classificado como tipo C.  

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se aperfeiçoar para realizarem a inspeção on condition das pás do rotor principal e 

do rotor de cauda da aeronave H225, prevista no manual de manutenção da aeronave. 

 

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 | Helibras, 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 e a identificação e classificação dos reparos das possíveis 

discrepâncias. 

 



 

 

 Centro de Treinamento 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H225 ou HH225M 5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 08 alunos; 

 Treinamento teórico e prático; 

 Treinamento realizado na Helibras somente. 

 

 

  

Revisão: Novembro/2020 
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| Inspeção e Reparo de Pás do Rotor Principal e de Cauda 

H225 

 

Descrição 

A pá é uma peça vital. Por isso, este curso tem como objetivo a realização das inspeções das pás do rotor 

principal e do rotor de cauda, a realização da identificação e classificação dos reparos das discrepâncias 

em tipo C ou COV e a explicação de determinados reparos classificados como de tipo “C”. 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se aperfeiçoar para realizarem a inspeção on condition das pás do rotor principal e 

do rotor de cauda da aeronave H225, prevista no manual de manutenção da aeronave, assim como se 

aperfeiçoarem na realização de determinados reparos classificados como de tipo “C”. 

 

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 | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Pré-requisito desejável 

 Ter realizado o treinamento de Inspeção de pás do rotor principal e de cauda da aeronave H225. 

 

Conteúdo Programático 

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

das pás principais e do rotor de cauda e a identificação e classificação dos reparos das possíveis 



 

 

 Centro de Treinamento 

discrepâncias. Também são abordados determinados reparos classificados como tipo C e os cuidados 

na realização dos mesmos. 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H225 ou HH225M 5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 08 alunos; 

 Treinamento teórico e prático 

 Treinamento realizado na Helibras somente. 

  

Revisão: Novembro/2020 
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| Sistema Hidráulico H225 

 

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. 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar no Sistema Hidráulico na aeronave H225. 

Pré-requisito 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em Célula e GMP. 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Instruções aplicáveis durante as Manutenções em Sistemas Hidráulicos, Instruções antes de remover um 

equipamento hidráulico por vazamento, análise da contaminação do sistema hidráulico, monitoramento do 

banco hidráulico, pesquisa de panes, 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. 

 



 

 

 Centro de Treinamento 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H225 ou HH225M 8 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 8 alunos para o treinamento; 

 O material de consumo, carrinho de ferramentas e banco hidráulico deverão ser fornecidos pelo 

cliente, durante o treinamento; 

 O Treinamento prático é realizado na aeronave do cliente; 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente, se aplicável; 

 O treinamento poderá ser realizado na Helibras ou em turma exclusiva na sede do cliente. 

 

 

 

 

  

Revisão: Novembro/2020 



 

 

 Centro de Treinamento 

| Classificação e Dimensionamento de Partículas H225 

 

Descrição 

Treinamento destinado a fornecer uma compreensão geral do monitoramento de óleo dos componentes 

dinâmicos dos helicópteros e caracterização de partículas metálicas. O objetivo principal é capacitar o 

mecânico para identificar os diferentes tipos de partículas coletadas nos sistemas de lubrificação dos 

componentes dinâmicos, a fim de aplicar os procedimentos de manutenção adequados, seguindo as 

publicações técnicas da Airbus Helicopters. 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se capacitar nos procedimentos referentes à classificação e dimensionamento de 

partículas, aplicáveis à aeronave H225. 

 

Pré-requisito 

 Ser mecânico de manutenção aeronáutica com habilitação em Célula ou GMP ou possuir 

graduação acadêmica aeronáutica; 

 Ter concluído e ter sido aprovado no treinamento de Mecânico de Célula da aeronave H225 

 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 aluno será apresentado ao Sistema de Gerenciamento de Segurança (SMS), 

ao estudo de eventos relacionados e as medidas protetivas adotadas. Também serão abordadas às 

Técnicas Correntes relacionadas às Transmissões e rotores. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

Classificação e Dimensionamento 

de Partículas H225 
2 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 8 alunos para o treinamento 

 O Kit de Caracterização de partículas metálicas deverá ser providenciado pelo cliente. 

 Treinamento poderá ser realizado na Helibras ou em turma exclusiva na sede do cliente. 

  

Revisão: Novembro/2020 
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| M’ARMS Nível 1 e Nível 2 

 

Descrição 

Treinamento desenvolvido para qualificar os técnicos como Operadores (Nível 1) ou Administradores (Nível 

2) do Sistema M’ARMS na aeronave modelo H225. 

 

Público Alvo 

Nível 1: Técnicos (Mecânicos ou Aviônicos) que desejam se capacitar par realizar a função de Operador 

do sistema. 

Nível 2: Técnicos (Mecânicos, Aviônicos ou Engenheiros) que desejam se capacitar para realizar a função 

de Administrador do sistema. 

 

Pré-requisito 

 M’ARMS – Nível 1 

o Ter concluído e sido aprovado no curso de Qualificação de Tipo Célula ou Qualificação 

de Tipo Aviônicos ou Familiarização na aeronave H225 

o Possuir habilidade em informática 

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

fabricante Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês. 

 

 M’ARMS – Nível 2 

o Possuir qualificação do Nível 1 no M’ARMS 

o Possuir habilidade em informática 

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

fabricante Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês. 
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Conteúdo Programático 

 Nível 1: Equipamentos e descrição, Comunicação, Operação com o Sistema, Ground Station, 

Ferramentas de solo e Segurança Operacional. 

 Nível 2: Equipamentos e descrição, Comunicação, Operação com o Sistema, Análise dos dados 

do Sistema Usage, Análise do Sistema Health, Indicadores do Sistema Health, Ground Station, 

Modo de Operação HUMS, Ferramentas de solo, Segurança Operacional. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

M’ARMS – Nível 1 5 

M’ARMS – Nível 2 5 
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Máximo de Alunos para Nível 1: 10 alunos 

 Máximo de Alunos para Nível 2: 6 alunos 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente 

 Treinamento com testes funcionais práticos realizados na aeronave do cliente  

 Material de consumo será fornecido pelo cliente. 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente. 

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

sede do cliente; 

 A AHMU necessita possuir os seguintes software: MGS, PGS, CMT, PMT e Vibrato  

 Os seguintes kits de ferramental deverão ser fornecidos pelo cliente: 703-AKCVFDR.00, 703-

AKMFDAU.00, 703-AKVPU.00 

 O cliente deverá disponibilizar a Fonte externa AC para realização do treinamento. 

Revisão: Novembro/2020 
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| M’ARMS Nível 2 com ênfase na utilização do software RTB 

(Rotor Track and Balance) H225 

 

Descrição 

Capacitar o mecânico para realizar o balanceamento do rotor principal, do rotor de cauda, conferir o nível 

vibratório do eixo de acionamento da caixa de transmissão principal e do eixo de acionamento do ventilador 

do radiador do óleo da transmissão principal. 

 

Público Alvo 

Mecânicos que desejam se qualificar na utilização do software RTB (Rotor Track and Balance) com o intuito 

de realizar a balanceamento dos rotores principal e de cauda, além de realizar a verificação do nível 

vibratório do eixo de acionamento da caixa de transmissão principal e do eixo do ventilador do radiador 

principal. 

 

Pré-requisito 

 Ter concluído e sido aprovado no curso de mecânico de célula no H225 / H225M; 

 Possuir o treinamento M’ARMS Nível 1; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

 Utilização do HUMS Nível 2 

 Utilização do software RTB (Rotor Track and Balance) e verificação através dos meios 

tradicionais dos níveis vibratórios assim como da respectiva fase horária. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H225 ou HH225M 10 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Turma máxima: 6 alunos 

 Treinamento realizado na sede do cliente, utilizando a aeronave 

 Treinamento com testes funcionais práticos serão realizados na aeronave do cliente 

 O cliente deverá disponibilizar a Fonte externa AC para realização do treinamento 

 Material de consumo será fornecido pelo cliente. 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente. 

 Treinamento é realizado com aeronave, AHMU 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, cópia dos Log Card das pás do rotor principal e do rotor de cauda; carrinho de 

ferramentas, AHMU com MGS e RTB, equipamento para análise de vibração; tripulação 

(mecânico para acompanhamento de todas as atividades e piloto exclusivo para os giros no solo 

e para os ajustes em voo). 

  

Revisão: Novembro/2020 



 

 

 Centro de Treinamento 

| Qualificação de Tipo Aviônicos OEM 

 

Descrição 

Nos cursos iniciais, o aluno recebe treinamento teórico e realiza exercícios práticos para servir a uma correta 

intervenção de manutenção nos sistemas mais importantes da aeronave. Ao concluir o estudo, o técnico 

poderá revisar os sistemas essenciais da aeronave e realizar tarefas de manutenção organizacionais e 

intermediárias, conforme documentação de manutenção da AIRBUS. 

 

Público Alvo 

Aviônicos licenciados que desejam obter a Certificação de Tipo no H225. 

 

Pré-requisito 

 Ser técnico aviônico licenciado; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

A teoria detalhada de acordo com o nível esperado dos sistemas, estrutura, operações, manutenção, reparo 

e troubleshooting de acordo com o Certificado de Tipo da aeronave. O uso de manuais e procedimentos 

aprovados, incluindo conhecimento de inspeções e limitações. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H225  20 

H225 OFFSHORE 25 

H225 SAR 25 

H225 VIP 25 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento Teórico e Prático 

 O treinamento prático é realizado na aeronave do cliente 

 O retorno da aeronave ao serviço é realizado pelo cliente; 

 No máximo 06 alunos 

 O material de consumo, se houver, carrinho de ferramentas, será fornecido pelo cliente; 

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

  

Revisão: Novembro/2020 
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| Reciclagem de Aviônicos H225 

 

Descrição 

O treinamento de reciclagem teórica tem como objetivo principal esclarecer as dúvidas e dificuldades 

encontradas pelos técnicos no dia a dia. Fornece atualização dos conhecimentos para os aviônicos com 

experiência mantendo alto nível de segurança e eficiência. No curso de reciclagem, os alunos podem revisar 

o conteúdo básico de seu treinamento inicial, bem como as mudanças recentes em suas aeronaves e revisão 

de ASB / EASBs. 

 

Público Alvo 

Aviônico licenciados e com Treinamento Inicial OEM H225 que desejam reciclar seus conhecimentos. 

 

Pré-requisito 

 Ser técnico aviônico licenciado; 

 Ter concluído com aproveitamento o Treinamento Inicial OEM; 

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

Airbus | Helibras, 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H225  5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento Teórico; 

 No máximo 10 alunos; 

 Treinamento poderá ser realizado na Helibras ou com turma exclusiva na sede do cliente 

Revisão: Novembro/2020 
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| Reciclagem de Aviônicos Aprofundado H225 

 

Descrição 

O treinamento de reciclagem teórica tem como objetivo principal esclarecer as dúvidas e dificuldades 

encontradas pelos técnicos no dia a dia. Fornece atualização dos conhecimentos para os aviônicos com 

experiência mantendo alto nível de segurança e eficiência. Além do conteúdo previsto no treinamento de 

Aviônicos Reciclagem, este treinamento também aborda de uma forma mais aprofundada o conteúdo básico 

de seu treinamento inicial, bem como as mudanças recentes em suas aeronaves e revisão de ASB / EASBs.  

 

Público Alvo 

Aviônico licenciados e com Treinamento Inicial OEM H225 que desejam reciclar seus conhecimentos de 

uma forma mais específica. 

 

Pré-requisito 

 Ser técnico aviônico licenciado; 

 Ter concluído com aproveitamento o Treinamento Inicial OEM; 

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

Airbus | Helibras, 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. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

H225  10 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento Teórico; 

 No máximo 10 alunos; 

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

 

 

 

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| Cursos de aprendizagem para o domínio (Mastery-learning) 

H225 

 

Descrição 

Os cursos de aprendizagem para o domínio são cursos teóricos que visam atender clientes com 

demandas de conhecimento específicos. Neste curso o aluno recebe os fundamentos necessários para 

fazer uma análise mais aprofundada do funcionamento de um sistema de sua aeronave. E através da 

aplicação de técnicas de análise de criticidade das falhas em um estudo detalhado do sistema o aluno 

desenvolve proficiência para fazer procedimentos de manutenção avançados.  

É a solução de treinamento ideal para atender a demanda de especialistas de alta eficiência. 

 

Público Alvo 

Técnicos especialistas aeronáuticos. 

 

Pré-requisito 

 Ser técnico aviônico licenciado; 

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

Airbus | Helibras, que se encontram escritos em Inglês.  

 

Conteúdo Programático 

Sob consulta. 
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Duração 

Modelo Dias úteis 

SISTEMA ELÉTRICO H225 (SERIES) 5 

SISTEMAS AVIÔNICOS H225 (AHCAS) 5 

PILOTO AUTOMÁTICO H225 (APM 2000) 5  

SISTEMA DE CONTROLE DE MOTOR H225 (MAKILA 2A1) 10 

SISTEMA DE CONTROLE VHM (Vibration Health Monitoring) H225 10 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 10 alunos; 

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

  

Revisão: Novembro/2020 
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| Familiarização H225 

 

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 | Helibras, 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.  

Apresentar: generalidades da aeronave, estrutura, trem de pouso, caixa transmissão principal, rotor 

principal, rotor de cauda, sistema elétrico, servocomandos, sistema hidráulica, comandos dos rotores, 
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sistema de combustível, iluminação interna/externa, instalação do motor, comandos e controles, circuito de 

partida, proteção contra fogo, etc. 

 

Duração 

Modelo Dias úteis 

H225 ou HH225M 5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 Treinamento teórico 

 No máximo 12 alunos 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente 

Revisão: Novembro/2020 
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| Motores à Reação - Fabricantes 

 
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, H135/EC135, 

H145/EC145, H155, AS365, 

AS332, H225. 

TURBOMECA DO BRASIL / CMP SOLUTIONS 

 Telefone: +55 (12) 3949-1948 

 Website: www.cmpsolutions.com  

ALLISON AS 355 F/F1/F2 

ROLLS-ROYCE BRASIL LTDA  

 Telefone: +55 (21) 2277-0100 

 Website:  www.rolls-royce.com  

PRATT 
&WHITNEY 

EC 135 P1/P2/P2+ 
PRATT & WHITNEY CANADÁ / FLIGHT SAFETY 

 Website: www.flightsafety.com  

 

 

http://www.cmpsolutions.com/
http://www.rolls-royce.com/
http://www.flightsafety.com/
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| Coordenador de Manutenção I 

 
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 Airbus 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 

 Possuir ensino médio completo e estar envolvido com atividades de manutenção aeronáutica. 

 Ter concluído o curso de Documentação Técnica e Noções Básica de Legislações Aeronáuticas.  

 

Conteúdo Programático 

Breve apresentação da Documentação Técnica Airbus Helicopters e Noções Básicas relacionadas aos 

atuais regulamentos aeronáuticos brasileiros relativos à manutenção. Identificação e categorização dos 
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principais sistemas para gestão dos Recursos Humanos. Apresentação dos principais Ensaios Não-

Destrutivos utilizados na manutenção. Princípios básicos de Corrosão. Utilização dos principais 

instrumentos de medição (relógio comparador, torquímetro, micrômetro etc). Segurança Operacional. 

Procedimentos aplicáveis à manutenção dos helicópteros da gama Airbus Helicopters. 

 
Duração 

Treinamento Dias úteis 

Coordenador de Manutenção 5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 12 alunos 

 Treinamento realizado somente na Helibras. 

 

 

 

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| Coordenador de Manutenção II 

 
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 Airbus 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 

 Possuir ensino médio completo e estar envolvido com atividades 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 
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metálicas, Retoques de proteção, proteção por pintura, teste de resistência a corrosão, Corrosão 

Microbiológica, Tratamento Biocida do JET-AV, Metalurgia. 

 
Duração 

Treinamento Dias úteis 

Coordenador de Manutenção II 10 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 12 alunos 

 Treinamento realizado somente na Helibras. 

  

Revisão: Maio/2020 
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| 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, Retoques de proteção, proteção por pintura, teste de resistência a corrosão, Corrosão 

Microbiológica, Tratamento Biocida do JET-AV, Metalurgia. 
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Duração 

Treinamento Dias úteis 

Corrosão e Tratamentos de Superfícies Metálicas 2 

 
 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 12 alunos 

 Treinamento realizado na Helibras ou na sede do cliente 

 

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| Documentação Técnica Airbus Helicopters e Noções 

Básicas de Legislações Aeronáuticas 

 
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 e 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 

O curso versa sobre as documentações técnicas de operação, manutenção e identificação e controle das 

aeronaves Helibras/Airbus Helicopters frota francesa e alemã, nos níveis O/l. Apresentação de algumas 

diretrizes técnicas e diretrizes de controle dos componentes Helibras/Airbus Helicopters frota francesa e 

alemã. 

Apresenta alguns regulamentos básicos aeronáuticos Brasileiros pertinentes a manutenção de helicópteros. 

Apresentação de administração de AMS (MOD) com os respectivos SB’s (frota francesa)  
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Descrição da aplicabilidade de alguns regulamentos ligados à manutenção e operação das aeronaves. 

 
Duração 

Tipo de Treinamento Dias úteis 

Documentação Técnica Airbus Helicopters e Noções 

Básicas de Legislações Aeronáuticas 
5 

Módulo Documentação Técnica Airbus Helicopters 2,5 

Módulo Noções Básicas de Legislações Aeronáuticas 2,5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 12 alunos 

 Pode ser realizado em dois módulos: Documentação Técnica Airbus Helicopters e Noções 

Básicas de Legislações Aeronáuticas 

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

 

  

Revisão: Maio/2020 
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| 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. 
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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. 

 
Duração 

Treinamento Dias úteis 

Noções Sobre Materiais Conjugados e 

Reparos em Policarbonato 
10 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 06 alunos 

 Treinamento Teórico e Prático 

 Treinamento realizado na Helibras somente. 

 

 

 

  

Revisão: Junho/2020 
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| Operação e Manutenção de Baterias Aeronáuticas (NI-CA) 

 
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 NiCad Ventiladas. 

 
Público Alvo 

Aviônicos que desejam adquirir conhecimentos sobre manutenção de baterias. 

  
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. 
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Duração 

Treinamento Dias úteis 

Operação e Manutenção de Baterias 

Aeronáuticas (NI-CA) 
5 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico  

 Treinamento teórico e prático: no me áximo 6 alunos 

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

Treinamento Dias úteis 

Suprimentos de Aeronaves 2 

 

Notas 

 Treinamento Catálogo  

 No máximo 12 alunos 

 Treinamento realizado na Helibras ou turma exclusiva na sede do cliente. 
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| Noções Gerais Helionix 

 

Descrição 

O curso oferece uma familiarização básica para todos os funcionários da Helibras com o novo sistema que 

equipam as atuais aeronaves Airbus Helicopters. 

Público Alvo 

Este curso está focado em colaboradores das áreas administrativas / operacionais: TI, Logística em 

geral, CSC, Controladores de Manutenção, Documentações Técnicas, Planejamentos, Auxiliares 

Comerciais, de Marketing, Comunicação e Qualidade. 

  
Pré-requisito 

 Ler e entender os textos do Manual de Treinamento que se encontram escritos em inglês. 

 
Conteúdo Programático 

Visão geral de painel de instrumentos (sistemas de controles de componentes e voo); Clássicas versões 

CPDS, VEMD, CAD; Aviônicos Modulares Integrados (IMA, HELIONIX®); Mostradores Multi-Funções (MFD) 

- Formatos dos MFDs; Computador Gerenciador da Aeronave (AMC); Dispositivo de Transferência de Dados 

(DTD); Painel Multi-Controle (MCP); Sistemas de alarmes e alertas; Testes operacionais do IMA, Helionix®;  

Visão geral de FDCR – Dados de voo - Sistema de Monitoramento de Uso (UMS) - Sistema de 

Monitoramento da Aeronave (HMS, RTB); Introdução aos Softwares - MGS – Software de Manutenção no 

Solo - AHDL - Software de Carregamento de Dados da Airbus Helicopters; Seção 4 – Procedimentos normais 

Helionix® 
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Duração 

Treinamento Dias úteis 

Noções Gerais Helionix 2 

 

Notas 

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico; 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras 
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| Metrologia Básica 

 
Descrição 

O curso se propõe a familiarizar os alunos com os instrumentos Básicos de medição (Micrômetro, 

Paquímetro e Relógio Comparador). 

Público Alvo 

Profissionais do ramo aeronáutico que desejam adquirir conhecimentos sobre Metrologia. 

Pré-requisito 

 Ter atividade relacionada à aviação e documentação técnica aeronáutica. 

 
Conteúdo Programático 

 Metrologia Básica, Instrumentos de medição e Exercícios. 

Duração 

Treinamento Dias úteis 

Metrologia Básica 1 

 

Notas 

 No máximo 10 alunos para treinamento teórico; 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras 
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| Workshop Sistema de Detecção de Fogo Pneumático do 

Motor H225 / H225M 

 
Descrição 

Este Workshop tem como objetivo atualizar o técnico no novo sistema de detecção de incêndio aplicado à 

aeronave H225. 

Público Alvo 

Técnicos que desejam adquirir conhecimentos sobre o novo sistema de detecção de incêndio da 

aeronave H225. 

Pré-requisito 

 Ter as prerrogativas do titular de uma licença aeronáutica para aviônicos de acordo com os 

regulamentos regionais de sua área de atividade. 

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

Helicopters, que se encontram escritos em Inglês. 

Duração 

Treinamento Dias úteis 

Workshop Sistema de Detecção de Fogo 

Pneumático do Motor H225 / H225M 
2 

 

Notas 

 Treinamento Teórico e Práticos 

 No máximo 10 alunos 
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 Pode ser realizado somente o treinamento teórico 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras. 
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| Workshop Unidades do Trem de Pouso H225 / H225M 

 
Descrição 

Este Workshop tem como objetivo atualizar o técnico no novo sistema de controle do trem de pouso aplicado 

à aeronave H225. 

Público Alvo 

Técnicos que desejam adquirir conhecimentos sobre o novo sistema de controle do trem de pouso da 

aeronave H225. 

Pré-requisito 

 Ter as prerrogativas do titular de uma licença aeronáutica para aviônicos de acordo com os 

regulamentos regionais de sua área de atividade. 

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

Helicopters, que se encontram escritos em Inglês. 

Duração 

Treinamento Dias úteis 

Workshop Unidades do Trem de Pouso H225 / 

H225M  
2 

 

Notas 

 Treinamento Teórico e Prático; 

 No máximo 10 alunos; 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico; 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras. 
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| Workshop Sistema de Manutenção Embarcado H225/H225M 

 
Descrição 

Este Workshop tem como objetivo atualizar o técnico no sistema M’ARMS instalado na aeronave H225. 

Público Alvo 

Técnicos que desejam adquirir conhecimentos sobre o novo sistema M’ARMS. 

Pré-requisito 

 Ter as prerrogativas do titular de uma licença aeronáutica para aviônicos de acordo com os 

regulamentos regionais de sua área de atividade. 

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

Helicopters, que se encontram escritos em Inglês. 

Duração 

Treinamento Dias úteis 

Workshop Sistema de Manutenção Embarcado 

H225/H225M 
2 

 

Notas 

 Treinamento Teórico e Prático; 

 Ter no máximo 10 alunos; 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico; 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras. 
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| Workshop Instalação dos Motores H225/H225M 

 
Descrição 

Este Workshop tem como objetivo atualizar o técnico nos sistemas de motores aplicados na aeronave 

H225. 

Público Alvo 

Técnicos que desejam adquirir conhecimentos sobre os sistemas dos motores da aeronave H225. 

Pré-requisito 

 Ter as prerrogativas do titular de uma licença aeronáutica para aviônicos de acordo com os 

regulamentos regionais de sua área de atividade. 

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

Helicopters, que se encontram escritos em Inglês. 

Duração 

Treinamento Dias úteis 

Workshop Instalação de Motores H225/H225M 3 

 

Notas 

 Treinamento Teórico e Prático; 

 Ter no máximo 10 alunos; 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico; 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras. 
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| Workshop Sistema Automático de Voo H225 / H225M 

 

Descrição 

Este Workshop tem como objetivo atualizar o técnico nos sistemas de piloto automático na aeronave 

H225. 

Público Alvo 

Técnicos que desejam adquirir conhecimentos sobre os sistemas de piloto automático da aeronave H225. 

Pré-requisito 

 Ter atividade relacionada à aviação. 

Duração 

Treinamento Dias úteis 

Workshop Sistema Automático de Voo H225 / 

H225M 
1 

 

Notas 

 Treinamento Teórico; 

 No máximo 12 alunos; 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras. 
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| Workshop Documentação Técnica Keycopter 

 

Descrição 

Workshop para apresentação da ferramenta Keycopter. 

Público Alvo 

Funcionários que desejam se reciclar com o uso da ferramenta Keycopter ou adquirir novos conhecimentos. 

Pré-requisito 

 Ter as prerrogativas do titular de uma licença aeronáutica para aviônicos de acordo com os 

regulamentos regionais de sua área de atividade. 

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

Helicopters, que se encontram escritos em Inglês. 

Duração 

Treinamento Horas 

Workshop Documentação Técnica Keycopter 13 

 

Notas 

 Treinamento Teórico e Prático; 

 No máximo 10 alunos; 

 Pode ser realizado somente o treinamento teórico; 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras. 
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| Instruções de Fabricação (IF) 

 

Descrição 

Manter os integrantes do corpo técnico da HELIBRAS responsáveis pela execução de manutenções em 

helicópteros e equipamentos, atualizados com relação aos procedimentos previstos nas IF 70001, IF 

71001, IF 77001 e IF 71002. 

Público Alvo 

Técnicos que desejam se atualizar aos procedimentos previstos nas IF 70001, IF 71001, IF 77001 e IF 

71002. 

Pré-requisito 

 Ser funcionário do corpo técnico da Helibras. 

Conteúdo Programático 

 Montagem e aperto de parafusos, método de geral de vedação, regras elementares de 

frenagem, regras da arte do saber fazer na montagem. 

Duração 

Treinamento Horas 

Instruções de Fabricação (IF) 2,5 

 

Notas 

 Treinamento Teórico; 

 No máximo 15 alunos; 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras.  
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| Treinamento do Trem de Pouso Auxiliar das aeronaves 

H155 e AS365 

 

Descrição 

O objetivo deste treinamento é reciclar os conhecimentos teóricos e práticos conforme os cartões de 

trabalho de abastecimento de fluido e pressurização do trem de pouso auxiliar do H155 e AS 365. 

Público Alvo 

Técnicos que desejam se atualizar nos cartões de trabalho de abastecimento de fluído e pressurização do 

trem de pouso auxiliar nas aeronaves H155 e AS365. 

Pré-requisito 

 Ser Mecânico de Manutenção Aeronáutica; 

 Ter concluído e sido aprovado no curso de Mecânico Célula AS365 ou H155. 

Conteúdo Programático 

 Serão abordados os cartões de trabalho: 

o H155: (AMM) 32-20-01-612/611/ 991 

o AS 365: 32.22.00.301/302 
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Duração 

Treinamento Horas 

Treinamento do Trem de Pouso Auxiliar das 

aeronaves H155 e AS365 
4 

 

Notas 

 Treinamento Teórico e Prático; 

 No máximo 06 alunos; 

 Neste treinamento é abordado todas versões das aeronaves EC155/H155 e AS365; 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras. 
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| On The Job Training: Portas Deslizantes Alijáveis EC145 

 

Descrição 

Treinar o mecânico com as atividades relacionadas às portas deslizantes alijáveis no EC145 (BK117 

C2). 

Público Alvo 

Mecânicos que interessados em obter mais conhecimentos nas atividades relacionadas às portas 

deslizantes alijáveis no EC145 (BK117 C2). 

Pré-requisito 

 Ser Mecânico de Manutenção Aeronáutica; 

 Ter concluído e sido aprovado no curso de Mecânico Célula EC145 (BK117 C2). 

Conteúdo Programático 

Boletins aplicáveis (ASB 52A-018, ASB 52A-019 e SIN 2658-S-52) e AMM (52-23-00, 4-1, 5-1, 6-1 e 8-

1).  

Duração 

Treinamento Dias úteis 

On The Job Training: Portas Deslizantes Alijáveis 

EC145 
1 

 

Notas 

 No máximo 10 alunos para treinamento prático; 

 Treinamento exclusivo para atender os funcionários da Helibras. 
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| Apresentação com Produtos Helibras / Airbus Helicopters  

 

Descrição 

Treinamento tem como objetivo apresentar os produtos do grupo Airbus Helicopters/Helibras com suas 

principais características juntamente com as documentações aplicáveis. 

Público Alvo 

Mecânicos que interessados em obter mais conhecimentos nas atividades relacionadas às portas 

deslizantes alijáveis no EC145 (BK117 C2). 

Pré-requisito 

 Ser Mecânico de Manutenção Aeronáutica; 

 Ter concluído e sido aprovado no curso de Mecânico Célula AS365 ou H155. 

Conteúdo Programático 

Boletins aplicáveis (ASB 52A-018, ASB 52A-019 e SIN 2658-S-52) e AMM (52-23-00, 4-1, 5-1, 6-1 e 8-

1).  

Duração 

Treinamento Dias úteis 

Apresentação com Produtos Helibras / Airbus 

Helicopters 
2 

 

Notas 

 No máximo 12 alunos; 

 Treinamento teórico.
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