
PROPOSTA DE CURSO 
 
DADOS DE IDENTIFICAÇÃO 
 

1. Título: Curso de Tripulante Operacional – CTO / 2013 
2. Unidade Promotora: Núcleo de Operações e Transporte Aéreo/ NOTAer, da 

Secretaria da Casa Militar 
3. Nível do curso: Capacitação 
4. Coordenador:  Cap PM Wellington Luiz Kunsch  

Auxiliar de Coordenação: Cap PM Marcelo Vieira Hollanda  
          
   
JUSTIFICATIVA 
 
A atualização tecnológica requer uma constante capacitação dos integrantes da Polícia 
Militar, disponibilizando cursos destinados a habilitar policiais militares nas mais 
diversas áreas de atuação operacional, fator primordial para o desempenho das suas 
atividades, buscando sempre melhoria dos resultados. 
Dentre as várias missões desempenhadas pelo Núcleo de Operações e Transporte 
Aéreo (NOTAer) como o radiopatrulhamento aéreo, apoio às diversas operações 
policiais como cumprimento de mandado de busca e apreensão, controle de distúrbios 
civis, localização de suspeitos em áreas de difícil acesso, fiscalização ambiental, 
combate a incêndios, resgate de vítimas de afogamento e naufrágios, transporte 
aeromédico, entre várias outras, a presença do Tripulante Operacional na aeronave é 
imprescindível. 
Percebe-se, então, que as atividades desempenhadas pelo Tripulante Operacional 
requerem uma vasta proficiência técnica, que somente é alcançada por meio da 
especialização desses profissionais e de instruções rotineiras planejadas. 
Nesse contexto, o NOTAer capacitará profissionais para a atividade de Tripulante 
Operacional de Helicóptero, curso este que será a sua 4ª edição. 
 
 

ORGANIZAÇÃO DO CURSO 
 

1. Objetivos 
a) Capacitar Praças para atuar como Tripulante Operacional nas operações aéreas 
desenvolvidas pelo Núcleo de Operações e Transporte Aéreo / NOTAer; 

b) Proporcionar conhecimentos sobre salvamento aquático e em alturas, resgate e 
combate a incêndio; 

c) Demonstrar noções de regulamento de tráfego aéreo, navegação aérea, teoria 
de voo, meteorologia e conhecimentos técnicos de aeronaves. 

 
2. Clientela 

Praças da PMES e de Instituições convidadas. 

3. Número de Vagas 
20 (vinte) vagas, assim distribuídas: 

Instituição Vagas 
PMES 17 
Instituições convidadas 03 

Total 20 



 
Obs.: Em caso do não preenchimento das vagas, estas poderão ser remanejadas a 
critério da DEIP.  

 
4. Período e Local de Realização 
 

Período Local 

10 de maio a 17 de junho de 2013 NOTAer – Quartel do Comando Geral / QCG, em 
Maruípe – Vitória/ ES 

 
5. Requisitos para Inscrição/ Participação 

a) Indicação do Chefe/Comandante, mediante o preenchimento da ficha de inscrição 
padrão PMES, encaminhando à Diretoria de Ensino, Instrução e Pesquisa - DEIP, 
impreterivelmente até o dia 12 de março de 2013, através do FAX: (27) 3636-8675 
ou escaneada pelo e-mail: secretaria.dei@pm.es.gov.br. 
b) Estar classificado, no mínimo, no Comportamento Militar Estadual “Bom”; 

c) Para as instituições convidadas, o participante deverá ser indicado pelo respectivo 
Comando, devendo apresentar comprovante de situação regular de saúde, Ata de 
aplicação de TAF e participar do Teste de Habilidades Específicas – THE que será 
aplicado na PMES; 

d) Estar “APTO” em inspeção de saúde, devendo o candidato entregar na Diretoria de 
Ensino e Instrução, até o dia 16 de abril de 2013, documentação comprobatória (cópia 
da ata da Junta Militar de Saúde ou da publicação em Aditamento da Diretoria de 
Saúde); 

e) Ser aprovado no Teste de Aptidão Física – TAF (Tabela “C”), que será realizado nos 
dias 22 e 23 de abril de 2013, a partir das 07:30 h, no Centro de Formação e 
Aperfeiçoamento – CFA;  

f) Ser considerado Apto no Teste de Habilidades Específicas/THE, que será aplicado 
nas datas de 06 e 07 de maio de 2013, com chamada às 08h00min, na sede do 
NOTAer, em Maruípe, Vitória, e terá as seguintes provas: 

 

N° TESTE REGRAS DE EXECUCAO 

01 FLUTUABILIDADE 
Permanecer 25 minutos em flutuação na água, utilizando 
fardamento (calça,gandola e coturno militar) tanto no mar 
quanto na piscina. 

02 APTIDÃO AQUATICA 

Nadar 400 metros em qualquer estilo, no tempo máximo de 
11 minutos, utilizando sunga de praia se masculino e maiô 
se feminino, sem utilização de óculos ou toca de natação, 
tanto no mar quanto na piscina. 

03 APTIDÃO AQUATICA Apnéia de no mínimo 30 segundos tanto no mar quanto na 
piscina 

04 APTIDÃO EM ALTURA 
Realizar passagem no pórtico de altura de 12 metros no 
tempo de 1 minuto e 20 segundos sendo finalizado o tempo 
no lugar de onde o candidato partiu 

05 COORDENAÇÃO MOTORA Realizar oitava em pronação em barra fixa 
 

Obs.: Os Militares deverão se apresentar para o Teste de Habilidades Específicas – THE, utilizando 
fardamento tipo B-2 (chumbão completo). Para o Teste de Aptidão Aquática os Militares deverão utilizar 
sunga (se masculino) ou maiô (se feminino).  

IV – ESTRUTURA CURRICULAR 
Módulos Disciplinas Carga Horária 

MÓDULO I: Noções de segurança operacional 05h/a 



Teórico Noções de teoria de voo 05h/a 
Noções de navegação aérea 05h/a 
Noções de regulamento de tráfego aéreo 05h/a 
Noções de Meteorologia 05h/a 
Noções de conhecimentos técnicos de aeronaves 05h/a 
Noções de manutenção de aeronaves e apoio de 
solo 

06h/a 

MÓDULO II: 
Prático 

Treinamento físico militar 20h/a 
Atendimento pré-hospitalar 15h/a 
Equipamentos operacionais 15h/a 
Operações aquáticas 20h/a 
Operações em Altura 20h/a 
Tiro em operações aéreas 15h/a 

MÓDULO III: 
Operacional 

Técnicas de radiopatrulhamento aéreo 15h/a 
Atendimento aeromédico 10h/a 
Resgate em ambiente aquático 15h/a 
Resgate em locais de difícil acesso 15h/a 
Combate a incêndios 12h/a 
Transporte de efetivo 12h/a 
Carga Horária Total 220h/a 

 
 

ATIVIDADES EXTRA-CLASSE  

01 Visita Técnica: Base de Radiopatrulhamento Aéreo – Sorocaba/ SP  13 a 15/06/2013  

(*) A Visita técnica será ônus para o Estado. 

V – AVALIAÇÃO 
Ao final de cada bloco o aluno fará uma avaliação pertinente ao grupo de disciplinas ministradas.  
Será formada uma Comissão composta pelos Oficiais pertencentes ao corpo docente, chefe de curso e 
coordenador do curso que avaliará cada aluno individualmente, podendo determinar a permanência ou 
exclusão do mesmo, baseado nos critérios de desligamento constantes nas NPCI. 

VI – NORMAS DO CURSO 
Serão observadas as Normas Para o Planejamento e Conduta na Instrução – NPCI vigentes na 
Corporação.  
 
VII – DISTINTIVO DE CURSO 
Conforme Portaria Nº 368-R, de 09/10/2003, publicada no BCG nº 041, de 09/10/2003, sem ônus para o 
Estado. 

 

 

 

 



 
 Obs: Nas Unidades onde está previsto o uniforme camuflado, usar-se-á o brevê em tons de verde e 
preto. 
 
 

 
Ementas 
 
3.1 Noções de Segurança Operacional 
Ementa: Introdução: A Segurança de Vôo na Atividade Aérea. Incidentes e Acidentes 
nas Operações Policiais e de Defesa Civil. 
 
3.2 Noções de Teoria de Voo 
Ementa: Noções de Física e origem das Forças: Leis de Newton, Leis dos gases e 
forças que influenciam o deslocamento da aeronave; Comandos e princípios de Vôo: 
Comandos de controle da aeronave e reações aerodinâmicas advindas do vôo e 
operação; Rotores: Tipos e função; Estol: Tipos e consequências; Limitações, 
Vibrações e Estabilidade: Tipos, causas e consequências; Manobras de vôo: 
Detalhes e procedimentos dos tripulantes durante realização. 
 
3.3 Noções de Navegação Aérea 
Ementa: Introdução: Definir os Diferentes Métodos de Navegação Aérea e a 
Conceituação Básica. A Terra e a Navegação Aérea. Orientação sobre a Superfície da 
Terra. Unidades de Medidas. Mapas e Cartas. Instrumentos Básicos para a Navegação 
Aérea. 
 
3.4 Noções de Regulamentos de Tráfego Aéreo 
Ementa: Regulamentação básica de Operações Aéreas Policiais: RBHA 61, 91, 121 
e 135, normas, procedimentos e formação da tripulação. Conceito de Operações 
Aéreas de Segurança Pública e Defesa Civil: Conceitos, características, 
classificação. Atividade de Tripulante Operacional: Conceito legal, condição geral, 
requisitos específicos. Formação: Processo de habilitação, treinamento e proficiência. 
Histórico da Aviação: Organização geral da aviação, órgãos normativos, serviços e 
órgãos de tráfego aéreo, origem do helicóptero e princípios básicos.  Conceitos 
Básicos da Atividade Aérea: Aeronaves, tipo e classificação, classificação dos 
aeródromos e, ainda, siglas e abreviaturas. 
 
3.5 Manutenção de Aeronaves e Apoio de Solo 
Ementa: Conhecimento técnico de aeronaves: Estrutura, motores, comandos de 
vôos e demais componentes da aeronave; Combustíveis e procedimentos de 
abastecimento: Tipos de combustíveis e seu manuseio; Procedimentos de solo com 
aeronaves: Reboque e hangaragem, operação de fonte externa, procedimentos de 
partida e corte e emergências. 
 
3.6 Atendimento pré-hospitalar 
Ementa: Suporte básico de vida; Manutenção de Vias aéreas; Imobilizações. 
 
3.7 Equipamentos operacionais 
Ementa: Equipamentos: Helibalde; Cesto de salvamento, Puça, Guincho, Gancho, 
Farol de Busca; Manuseio: Montagem, operação e manutenção. 
 
3.8 Operações Aquáticas 
Ementa: Fisiologia do corpo aplicado a atividade em ambientes aquáticos: 



Limitações e preparação para atividade. Resgate em ambiente aquático: 
Conhecimento de equipamentos utilizados, técnicas e métodos aplicados no resgate 
em ambientes aquáticos. Uso de técnicas individuais de resgate, flutuabilidade, 
orientação e conhecimento de costeiras, praias, e interpretação de condições de mar. 
 
3.9 Operações em altura 
Ementa: Introdução: desenvolvimento da disciplina e materiais utilizados; Nós e 
amarrações: principais nós utilizados; Exercícios: execução de exercícios afetos à 
atividade aérea. 
 
3.10 Tiro em operações aéreas 
Ementa: Equipamentos: Armamento de porte e portátil empregado na atividade aérea; 
Técnicas de tiro: Procedimentos de tiro e situação de empregabilidade de disparos de 
arma de fogo na atividade com helicópteros. 
 
3.11 Técnicas de Radiopatrulhamento Aéreo 
Ementa: Doutrina: utilização de aeronave em ações preventivas e repressivas no 
policiamento ostensivo; Técnicas de policiamento: Localização, Cerco e Plataforma 
de Observação. 
Bibliografia: ESPIRITO SANTO (Estado). Secretaria da Casa Militar. Manual Geral de 
Operações Aéreas. 2013. 
 
3.12 Atendimento Aeromédico 
Ementa: Doutrina: Utilização de aeronave em missões de atendimento pré-hospitalar, 
transporte inter-hospitalar e transporte de órgãos humanos; Técnicas: Seleção das 
ocorrências e preparação da aeronave e tripulantes. 
 
3.13 Resgate em ambiente aquático 
Ementa: Doutrina: Utilização de aeronave em missões salvamento aquático; Triagem 
das ocorrências e preparação da aeronave e tripulantes. Técnicas empregadas: 
Salvamento de afogados com puçá; Salvamento de afogados com Sling/Guincho; 
Localização de pessoas desaparecidas; Salvamento de náufragos e pessoas à deriva. 
 
3.14 Resgate em locais de difícil acesso 
Ementa: Doutrina: Utilização de aeronave para missões de salvamento em ambiente 
terrestre; Triagem das ocorrências e preparação da aeronave e tripulantes. Técnicas 
empregadas: Salvamento de pessoas em encostas e matas; Equipamentos 
utilizados: Maca moldável e maca rígida com utilização da técnica do Mcguire. 
 
3.15 Combate a incêndios 
Ementa: Doutrina: Utilização de aeronave para missões de combate a incêndio 
florestal e urbano e transporte de tropas. Técnicas empregadas: Lançamento de água 
com helibalde e transporte de profissionais. 
 
3.16 Transporte de Efetivo 
Ementa: Doutrina: Utilização de aeronave para missões de transporte de efetivo. 
Técnicas empregadas: Transporte no interior da aeronave, nos esquis e por meio de 
cordas. 

 
_______________________________________ 

Wellington Luiz Kunsch – Cap  
Coordenador do CTO 2013 


