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RESUMO 

 

Esta monografia tem como objetivo avaliar a viabilidade da integração dos recursos aéreos 

das instituições militares estaduais; Polícia Militar e Corpo de Bombeiros, através de uma 

análise do histórico das duas instituições, bem como do funcionamento da  unidade que 

cuida do radiopatrulhamento da Polícia Militar em Minas Gerais, o BTL RPAer. Foram 

analisadas as necessidades de infra-estrutura traduzidas nos equipamentos 

aerotransportados e aeronaves, recursos humanos, treinamento e atuação, apoio logístico, 

abastecimento e equipamentos especiais de aviação. Opiniões de autoridades e análise de 

ocorrências atendidas pelo BTL RPAer no ano de 2002 à 2004 levaram à conclusão de que 

a integração dos recursos aéreos é viável, desde que as duas instituições mantenham seus 

próprios grupamentos e suas particularidades, porém, com atuações conjuntas e apoio 

recíproco de infra-estrutura e logística. 
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ABSTRACT 

 

This work has as objective evaluates the viability the integration of the overhead military 

state institution’s resources, Polícia Militar de Minas Gerais and Corpo de Bombeiros, 

through an analysis of the historic description of the two institutions, as well as of the unit that 

makes the police patrol overhead, the Corpaer. The necessities structurally had been 

analyzed, through airborne equipaments and aircrafts, human resources, training and 

performance, logistic support, supplyind and equipament special of aviation. Opinions of 

authorities and analysis of occurrences taken care of for Corpaer in the year of 2002 to the 

2004 had led to the conclusion of that the integration of the aviation resource is viable, since 

that the two institutions keep its proper groupings and its particularitities, however, with 

integral performances and reciprocal support structurally and logistic support. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

A Constituição Federal de 1988 trouxe grandes e profundas transformações que 

modificaram o panorama político e social nacional, colocando o nosso país mais próximo 

das grandes potências mundiais, pelo menos, no que tange ao sistema jurídico vigente. 

Contudo, a adaptação a tais mudanças por vezes não acompanha a efetiva evolução 

social. Pois, se de um lado temos uma codificação avançada e de outro uma sociedade 

moderna que evolui numa proporção geométrica, temos como eixo deste paralelo a efetiva 

execução da codificação jurídica no dia a dia, que se vê emperrada por uma série de 

circunstâncias advindas desta evolução (modificação) diária do cenário social. 

Nas áreas do policiamento especializado não é diferente. Antigo desejo da Polícia 

Militar e atual necessidade da administração Estadual, a desconcentração dos serviços 

prestados pelo Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (BTL RPAer) é uma necessidade 

urgente, porém, que ainda não foi efetivada diante da falta de infra-estrutura para sua 

realização. 

Paralelamente o Corpo de Bombeiros está iniciando processo de compra de 

aeronaves a fim de atender a demanda operacional daquela instituição, que serão sediadas 

possivelmente nas cidades de Belo Horizonte e Varginha. A idéia de apoio mútuo entre as 

duas instituições, Bombeiro e Polícia Militar, pode ser uma alternativa mais econômica e 

produtiva para a prestação de serviços que envolvem os recursos aéreos, no Estado de 

Minas Gerais. 

Foi dentro deste contexto que surgiu a oportunidade de se lançar na pesquisa da 

viabilidade da integração dos recursos aéreos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar de 

Minas Gerais, no intuito de otimizar a prestação de serviços e compartilhar atividades meio, 

obtendo assim, direta e indiretamente, economia de recursos públicos. 

A caracterização do objeto de estudo foi inserida na seção 2, item 2. 1, com 

apresentação do tema, do problema, da hipótese e dos objetivos que nortearam a presente 

pesquisa. 

 Com o objetivo de concretizar a pesquisa os resultados foram extruturados da 

seguinte forma: a contextualização do objeto de estudo e os modelos de Administração 

Pública com enfoque na Defesa Social foram abordados nos itens 2.2 e 2.3. No item 2.4 

tratou-se da teoria das interações organizacionais de Richard Hall. 

 Na seção 3, foi realizada uma abordagem geral a cerca do emprego de aeronaves 

nas atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros e do emprego de aeronaves na 

Defesa Social no Estado de Minas Gerais. Foi feita uma análise da motivação da criação de 
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um Grupamento Aéreo no Corpo de Bombeiros, bem como a identificação das demandas da 

instituição com  a utilização de aeronaves. 

 Na mesma seção, no item 3.2 foi abordado o emprego de aeronaves na Defesa 

Social através da PMMG. 

 A metodologia utilizada pelo pesquisador durante os trabalhos foi apresentada na 

seção 4, abordando o modelo conceitual operativo adotado, a natureza da pesquisa, os 

métodos de abordagem e de procedimento, a técnica de pesquisa utilizada, as autoridades 

entrevistadas e os principais óbices para o desenvolvimento da pesquisa. 

 A análise e interpretação dos dados da pesquisa foram realizadas na seção 5, 

abordando questões relativas à infra-estrutura, suporte de recursos humanos e as 

operações conjuntas. 

 A conclusão a cerca do objeto de pesquisa, bem como sugestões a serem aplicadas 

pelo CBMMG e pela PMMG quando da implementação da integração dos recursos aéreos 

foram apresentados na seção 6. 

 Por fim foram inseridas as referências utilizadas para a elaboração da pesquisa, um 

apêndice contendo o roteiro das entrevistas realizadas e anexos contendo a grade curricular 

dos cursos de formação de Oficiais do CBMMG e da PMMG. 
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2.  FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Caracterização do objeto de estudo 

A Polícia Militar de Minas Gerais vem adotando um modelo gerencial de gestão que 

tem como base a multiparticipação tanto social quanto institucional. A incorporação às suas 

práticas operacionais das concepções estabelecidas no modelo da polícia de resultados, 

consubstanciada pela polícia comunitária e pelos Conselhos Participativos são exemplos 

vivos do esforço de nossa milícia no sentido da participação conjunta e de mútuo apoio.  

Nas áreas do policiamento especializado não é diferente. Antigo desejo da Polícia 

Militar e atual necessidade da administração estadual, a desconcentração dos serviços 

prestados pelo Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (BTL RPAer) é uma necessidade 

urgente, que está sendo efetivada no atual Comando. 

Este obstáculo logístico se traduz na falta um hangar com equipamentos e 

suprimentos adequados em todas as bases propostas1, além de não se possuir aeronaves 

em número suficiente para a desconcentração. Também faltam pilotos, observadores aéreos 

e mecânicos, profissionais que precisam e levam tempo para serem qualificados afim de 

atender esta nova demanda. Algumas iniciativas modestas já foram implementadas neste 

sentido. 

 Paralelamente o Corpo de Bombeiros está iniciando processo de compra de 

aeronaves a fim de atender a demanda operacional daquela instituição e que serão 

sediadas possivelmente nas cidades de Betim e Varginha. A idéia de apoio mútuo entre as 

duas instituições, Bombeiro e Polícia Militar, pode ser uma alternativa mais econômica e 

produtiva para a prestação de serviços que envolvem os recursos aéreos, no Estado de 

Minas Gerais. 

 Foi dentro deste contexto que surgiu a oportunidade de se lançar na pesquisa 

apresentada  pelo tema deste projeto de pesquisa: A integração dos recursos aéreos do 

Corpo de Bombeiros e da Policia Militar. 

 Pretende-se com esta pesquisa demonstrar a validade da integração dos recursos 

aéreos do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar na gestão das respectivas atividades 

relativas às operações aéreas. 

                                                 
1 No trabalho Desconcentração de Aeronaves, preparada pelo BTL RPAer,  foram indicadas em 
virtude da distância e demanda operacional levantada, as cidades de Uberlândia, Juiz de Fora, 
Varginha e Montes Claros, como locais ideais para instalação de bases desconcentradas do BTL 
RPAer. 
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Também busca-se conhecer as condições infra-estruturais – logística e recursos 

humanos – disponíveis para o atendimento a ocorrências referente a ações operações 

aéreas de cada instituição, bem como quais seriam as ocorrências que permitiriam uma 

atuação integrada; além de identificar os óbices que dificultaram a integração da atividade 

aérea do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar e verificar como se daria a integração 

destes recursos, sob o prisma do emprego lógico dos recursos aéreos disponíveis. 

A pesquisa tem como hipótese básica que a integração dos recursos aéreos do 

Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar é uma forma de otimizar a prestação de serviços. 

Como hipóteses secundárias afirma-se que existem ocorrências do Corpo de Bombeiros e 

da Polícia Militar que podem ser atendidas conjuntamente pela aeronave operada por 

quaisquer das duas instituições e que a integração dos recursos aéreos do Corpo de 

Bombeiros e da Policia Militar importará em redução de gastos para o erário. 

Nos itens seguintes será apresentada a contextualização do objeto de estudo, os 

modelos de administração pública com enfoque na Defesa Social e a teoria a cerca das 

relações interorganizacionais. 

 

2.2  Contextualização do objeto de estudo 

 Quando se busca alternativas para prestação de serviços de instituições que 

integram o Sistema de Defesa Social, duas conceituações são de primordial importância. 

Em primeiro lugar necessitamos saber quais são as instituições que integram um Sistema 

de Defesa Social e em seguida saber como as organizações se inserem no sistema de 

produção de serviços de Defesa Social. 

2.2.1 O sistema proposto pela Secretaria de Estado de Defesa Social 

 Em Minas Gerais, a Secretaria de Estado de Defesa Social - SEDS - agrega as 

Polícias Militar e Civil, o Corpo de Bombeiros, a Subsecretaria de Administração 

Penitenciária e a Defensoria Pública. 

 A SEDS foi criada pela Lei Delegada nº 56, de 29 de janeiro de 2003, com a 

finalidade de planejar, organizar, coordenar, gerenciar, controlar e avaliar as ações 

operacionais do setor, visando a preservação da ordem pública e da incolumidade das 

pessoas e do patrimônio, à redução dos índices de criminalidade e à recuperação de presos 

para reintegrá-los na sociedade. 

Trata-se de uma nova concepção organizacional de controle da criminalidade e da 
violência que se baseia nos anseios da sociedade mineira carecedora de uma política 
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de segurança pública que promova tanto a redução das taxas de criminalidade como 
o incremento da segurança subjetiva da população.(MINAS GERAIS, 2005a, p.14). 

 

 A SEDS é responsável por coordenar estas instituições bem como otimizar a prestação de 

seus serviços. Atualmente a SEDS vem se concentrando na integração de ações, 

informações e treinamento da Polícia Militar e da Polícia Civil, como primeiro esforço, para 

num segundo momento, estender a integração às demais entidades. 

 
Figura 2.1: Entidades agregadas à Secretaria de Defesa 
Social da SEDS no Estado de Minas Gerais. 

 

    Fonte: Secretaria de Defesa Social 

 Constitucionalmente o conceito de Defesa Social expressa-se na busca de um 

estado de ordem pública tal que se garanta a segurança pública. Possui como uma de suas 

vertentes a prestação da defesa civil através do socorro e assistência públicas bem como a 

prevenção da violência e da criminalidade. É o que prevê o art. 133 da Constituição do 

Estado de Minas Gerais: 

 Art. 133 - A defesa social, dever do Estado e direito e responsabilidade de todos, 
organiza-se de forma sistêmica visando a: 

 I - garantir a segurança pública, mediante a manutenção da ordem pública, com a 
finalidade de proteger o cidadão, a sociedade e os bens públicos e privados, coibindo 
os ilícitos penais e as infrações administrativas; 

 II - prestar a defesa civil, por meio de atividades de socorro e assistência, em casos 
de calamidade pública, sinistros e outros flagelos; 

 III - promover a integração social, com a finalidade de prevenir a violência e a 
criminalidade. (MINAS GERAIS, 2005a, p. 27, grifo nosso). 
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Continuando a leitura do texto constitucional estadual, temos as atribuições da 

Polícia Civil previstas no art. 139 e seus incisos, quais sejam, a incumbência, as funções de 

polícia judiciária e a apuração no território do Estado das infrações penais, exceto as de 

competência da União e as militares. Ainda lhe são reservadas as funções específicas de 

polícia técnico-científica, processamento e arquivo de identificação civil e criminal, além do 

registro e licenciamento de veículo automotor e habilitação de condutores. 

As funções da Defensoria Pública, por sua vez, estão previstas no art. 129 da 

Constituição Estadual, onde é definida como instituição essencial à função jurisdicional do 

Estado, a que incumbe a orientação jurídica, a representação judicial e a defesa gratuita aos 

necessitados, em todos os graus. 

 A Subsecretaria de Administração Penitenciária, por sua vez, está subordinada à 

SEDS e é responsável por coordenar e regular o local onde o sentenciado cumpre sua 

pena. Assim, a Subsecretaria cuida das penitenciárias estaduais, bem como da vigilância, 

alimentação e outras atividades referentes ao condenado definitivo. 

 Destas instituições de Defesa Social o mais importante é saber quais são as 

atividades previstas para as instituições que queremos integrar na produção de serviços. 

A Constituição Estadual em seu art. 142, Inc. II prevê que o Corpo de Bombeiros, 

exercerá a coordenação e a execução de ações de defesa civil, a prevenção e combate a 

incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à 

segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe, além 

da função de polícia judiciária nos termos de lei federal. 

 No mesmo artigo 42, em seu inciso I, a Constituição Estadual prevê que a Polícia 

Militar terá como atribuição a execução de polícia ostensiva de prevenção criminal, de 

segurança, de trânsito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades 

relacionadas com a preservação e a restauração da ordem pública, além da garantia do 

exercício do poder de polícia dos órgãos e entidades públicos, especialmente das áreas 

fazendária, sanitária, de proteção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio 

cultural, além da função de polícia judiciária nos termos de lei federal. 

 Portanto, temos duas instituições distintas, com missões distintas, porém, através de 

uma percepção empírica, verifica-se que elas prestam em determinados momentos, 

serviços semelhantes, como resgate de acidentados, atuação em local de sinistros e 

acidentes de massa, médios e grandes eventos, dentre outras. 
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 Em seguida, é necessário saber como se pode inserir uma instituição de defesa 

social, em especial o CBMMG e a PMMG no contexto social. Uma vez definida a sua 

função, segue-se a saber exatamente em que momento ela deve ser exercida, e para isto, 

será verificado o que vem a ser as formas de controle interno ou autocontrole, o controle 

social ou automonitoramento e os órgãos formais de controle. 

 

2.2.2 Sistemas de controle de condutas 

O que se denomina sistema de controle de condutas se traduz em três conceitos: o 

do autocontrole, o controle formal e o controle informal. 

O autocontrole é uma resposta interna à própria pessoa face um desejo ou 

necessidade que não pode ser atendida por limitações de ordem econômica e cultural ou 

social, etc. Este é o primeiro filtro de uma conduta2 indesejada. 

Em uma outra mão, existem variáveis dissuasórias que levariam o indivíduo a abster 
de cometer crimes. Dentre essas há, em primeiro lugar, o controle interno individual 
(controle social) traduzido pela percepção e sentimento de concordância do indivíduo 
para com o conjunto vigente de normas e valores sociais. (CERQUEIRA e LOBÃO,  
2004, p. 259). 

 Um exemplo clássico deste controle está na obra Dom Casmurro, de Machado de 

Assis. O protagonista da obra leva uma vida de dúvida quanto a fidelidade de Capitu, sua 

esposa, pois as vezes acredita que seu filho, Ezequiel, é na verdade um filho adúltero, de 

um romance secreto de sua mulher e seu melhor amigo. Em dado momento da trama 

literária, Bentinho, o Dom Casmurro, permite em princípio, que Ezequiel tome uma bebida 

envenenada, no intuito de matar o jovem acreditando acabar assim com o sofrimento 

advindo da sua dúvida. Porém, quando o garoto vai tomar o líquido fatal, Dom Casmurro 

não tem coragem de permitir que se realize o seu intento maligno e bate na mão do jovem 

derramando a bebida ao chão. Sem maiores aprofundamentos podemos entender que 

ocorreu um controle interno ao indivíduo, que não permitiu que ocorresse um fato contrário 

às regras sociais. Muitas vezes a ação é sequer perpetrada, ela é pensada mas eliminada 

antes mesmo de tomar a forma de uma ação. No campo das ciências penais este 

comportamento é denominado de desistência voluntária. 

Em seguida temos o controle informal que é uma forma de controle social ou controle 

cultural e é constituído por instituições informais de fiscalização de condutas indesejadas. 

                                                 
2 O vocábulo conduta foi adotado no direito penal pois engloba tanto a ação quanto a omissão. 
(GRECO, 2003, p. 161) 
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Temos como instituições principais a família, a escola e a religião, seguidos do ambiente 

social, do trabalho e demais estruturas que formam as relações estruturais de cada um. 

O controle informal exerce no indivíduo um auto monitoramento através de 

informações ou pistas que são fornecidas pela sociedade e atuam principalmente nas 

chamadas regras de conduta social, tais como forma de vestir, falar ou deixar de dizer algo. 

O controle social pode ser entendido como uma forma de limitação de condutas, dentro de 

um padrão adotado em determinada sociedade em determinado momento. 

 Por exemplo, o que pode ser comum, corriqueiro, costumeiro para um povo pode não 

ser a outro. 

Os norte-americanos, [ao contrário dos chineses], não comem carne de cachorro, os 
chineses não comem queijo e os hindus se recusam a comer carne de vaca. A 
cultura orienta ainda a maneira de se alimentar: com garfo, com palitos ou com as 
mãos. (MORRIS e MAISTO, 2004, p. 478) 

 Mas veja que o controle social também alcança o nascedouro das possíveis 

condutas criminosas. A vergonha de ser rotulado como criminoso, enfrentar um processo 

criminal, ou mesmo, ser alvo de reportagens é visto como um grande limitador de condutas 

criminosas. 

 O controle informal é um instrumento importantíssimo no controle da criminalidade e 

da violência. O controle informal está presente em quase todos os momentos da vida do 

indivíduo. Ele introjeta no indivíduo aqueles valores considerados bons em determinada 

sociedade e podem impedir a exteriorização de condutas indesejadas em dois momentos. 

No primeiro quando a própria pessoa acredita que aquela conduta é nociva e deve ser 

evitada. O outro momento se materializa quando o indivíduo quer praticar o ato nocivo 

mesmo sabedor dos seus malefícios ou quando não se convence de que aquele ato é ruim, 

porém, é dissuadido, face a vergonha ou receio de ser excluído de suas relações sociais. 

 Por exemplo, quando uma criança vê o lanche mais saboroso do colega, pode deixar 

de tentar subtrair este alimento não porque entenda que este ato é errado, mas porque sabe 

que o professor poderá recriminá-lo ou ainda, seu colega poderá repudiar seu ato. 

 Quando o indivíduo não possui autocontrole suficiente face ao seu desejo, e os 

instrumentos de controle informal não são suficientes para refrear sua ação maléfica, a 

conduta pode ser perpetrada. Neste caso, sendo configurado um ato criminoso, entrará em 

ação os instrumentos de controle formal, em especial a Polícia e o Poder Judiciário. 
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 As instituições formais de controle social  vêm compor o Sistema de Defesa Social, e 

atuam em casos selecionados e específicos, principalmente quando do surgimento de 

determinada conduta criminosa. 

 Há o controle externo, imposto pelas instituições pertencentes ao fluxo de justiça 
criminal, que se inicia pela polícia, passando pela justiça e terminando nos sistemas 
punitivos, que indicariam as probabilidades de aprisionamento e a magnitude das 
punições, (CERQUEIRA e LOBÃO,  2004, p. 259). 

No caso de deflagração de condutas ou fatos que quebrem a ordem pública, 

especialmente aqueles que configurem delitos3, a Polícia Militar entra em ação, tomando as 

primeiras providências exigíveis, de acordo com cada caso particular. 

Em seguida, iremos tratar do histórico das polícias no mundo, tendo como ponto 

inicial a verificação de uma instituição formal de controle social, baseado em um código de 

condutas reconhecido, com a presença da coerção materializada através do exercício da 

força. 

 

2.3  Modelos de Administração Pública com enfoque na Defesa Social 

2.3.1 Histórico e modelos de policiamento  

 Quando se busca os primórdios da instituição policial, pode-se citar como 

experiência policial o ato de expurgo de membros  de uma determinada tribo como exemplo. 

Ou ainda recorrer a casos bíblicos, sendo que alguns autores citam a expulsão de Adão e 

Eva do Paraíso, como primeira ação de polícia de que se tem notícia. 

A fim de buscar uma conceituação mais precisa, fixaremos como marco inicial de 

atuação de uma instituição policial, a concretização de uma instituição formal de controle 

social, baseado em regras de condutas reconhecidas, exercendo este controle através da 

coerção.  

Dentre os elementos definidores da instituição policial, estão a autorização da 

coletividade para o uso da força e que este uso tenha propósitos coletivos, (BAYLEY, 2001, 

p. 21). 

Reforçando esta idéia se posicionam Bittner apud  Bayley (2001, p. 21) “o policial, e 

apenas o policial, está equipado, autorizado e requisitado para lidar com qualquer exigência 

para qual a força deva ser usada para contê-la.” 

                                                 
3 Pela teoria criminal o vocábulo delito açambarca tanto os crimes previstos no Código Penal e nas 
leis extravagantes, bem como as infrações penais e administrativas. 
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O terceiro termo definidor de polícia apresentado por Bayley será conceituado logo 

mais em momento oportuno, caracterizando assim, para esta pesquisa, a organização 

policial como um instituto mais contemporâneo e bem definido. 

2.3.1.1 Primórdios 

A função policial de hoje não seguiu uma rota linear através da história. Isto porque 

existem desvios como as sociedades sem polícia no caso das tribos esquimós ou 

fragmentações de períodos históricos sem qualquer registro a respeito da instituição policial, 

o que sugere que nestes períodos históricos ela simplesmente deixou de existir se não, 

passou por uma hibernação em que sua importância na sociedade foi mínima, a ponto de 

não estimular um registro a respeito (MONET, 2001, p. 16). Pode ocorrer também, que em 

determinadas circunstâncias o controle social mais especializado, policial na sua essência,  

era realizado por um líder consentido e legítimo ou pelos próprios grupos sociais. 

Os egípcios e os hebreus foram os primeiros povos a incluir medidas policias em 

suas legislações, mas o principal registro do primeiro órgão policial se deu na Grécia antiga, 

aparecendo provavelmente, pela primeira vez na história, funcionários especializados, 

encarregados de se fazer cumprir as normas sociais impostas na cidade, utilizando para 

tanto, coação física e coerção penal. É aqui que surge o nome Polícia derivado do termo 

polis.  

É, portanto, na Grécia antiga, época em que, no resto do mundo, os 
indivíduos só podem contar consigo mesmos para preservar a sua 
segurança, que aparecem, pela primeira vez na Europa, e talvez na história 
da humanidade, agentes especializados, encarregados de fazer respeitar as 
leis da cidade utilizando a coação física e ameaça de ações penais. (MONET, 
2001, p. 32) 

Tal fato ocorreu aproximadamente no século V a.c., sendo que já neste momento 

existia uma “polícia das águas”, o que leva a inferir a existência do primeiro modelo de 

Polícia de Meio Ambiente ou, mais provavelmente, uma organização que cuidava de 

prevenir e debelar possíveis incêndios que eram muito comuns de ocorrer na região. 

Somente ao tempo do Imperador Augusto (63. a.c. a 14 d.c.) pode-se dizer que 

houve uma organização policial de fato. Em Roma, havia o chefe de polícia denominado 

“edil”, que usava uma indumentária de magistrado e possuía ampla soberania para decidir 

seus atos. 
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Há registro também da existência de uma polícia geral única: os astynomes, Monet 

(2001, p. 33), que nos faz considerar a existência de um modelo de polícia bastante 

centralizado. 

A partir do edito de Caracala, em 211, as cidades Gregas perdem sua autonomia e é 

o modelo de organização policial romano que prevalecerá. A mesma distinção entre as 

modalidades dos interesses privados se observa em Roma: a segurança é atribuição da 

iniciativa privada. 

No modelo romano temos um estado-maior que assiste ao praefectus urbi (prefeito 

da cidade), que é encarregado de comandar os vigiles, que patrulham as ruas a serviço da 

polícia noturna e da luta contra os incêndios e os stationarii que permanecem em posto fixo, 

numa espécie de departamento de polícia de bairro. Observe que nesta oportunidade, 

estima-se que  a população de Roma tenha chegado à quase 1 milhão de habitantes. Se 

compararmos esta população com as de cidades dos principais Estado brasileiros, vai 

superar em número o quantitativo atual das cidades de Rio Branco/AC e Boa Vista/RR, 

Ribeirão Preto/SP, Resende/RJ, , Guarapari/ES, por exemplo. 

Na verdade a identificação de características da população de Roma com grandes 

cidades do mundo contemporâneo vão além da estatísticas numéricas. 

Roma vê então sua população crescer até  chegar a quase um milhão de habitantes. 
Vinda de todas as províncias do Império, essa enorme população atravessa por 
profundas divisões sociais, étnicas, religiosas e culturais. Os desenraizados se 
inserem como podem numa cidade que tem atrás de si uma longa tradição de 
agitação popular e de violências. (MONET, 2001, p. 35) 

Na verdade a população estimada em Roma naquela época é superior a mais de 

95% de cidades brasileiras atuais e com a peculiaridade, de historicamente passar pelos 

mesmos problemas políticos e sociais que passamos atualmente. Portanto, temos em Roma 

um laboratório vivo de acontecimentos econômico, político e sociais. 

A eficácia administrativa, a regulamentação das relações sociais num corpo jurídico 
ordenado e racional, e a organização de um exército disciplinado e profissionalizado 
tornaram Roma o centro da civilização ocidental – Napoleão e Hitler chegaram a 
imitar os emblemas e símbolos do poder romano em suas aventuras imperiais. 
(DURANT e DURANT, 1995, p.161). 

Peculiarmente em Roma, Trajano cria um corpo policial, denominado frumentarii, 

espécie de caçadores de prêmios, que vão atuando contra os criminosos através de todo o 

reino.  Contudo, não se pode inferir se tal corpo se aproximava mais dos atuais modelos de 

policiamento em que se insere a premiação em dinheiro4 ou aos verdadeiros grupos de 

                                                 
4 A polícia do Rio de Janeiro adotou auma bonificação chamada Acréscimo de Pecúnia, que vem a 
ser um prêmio salarial incorporado aos proventos do servidor de Segurança Pública por apresentar 
produção ou resultado na sua atividade extra. O principal indicador acabou sendo a ocorrência de 
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extermínio que se vislumbra pontualmente em algumas situações. Das mais importantes 

destaca-se que a execução de atividades de segurança são muito semelhantes as 

desenvolvidas atualmente. Contudo se confunde com as atividades de Defesa Civil, ao que 

parece seriam realizadas pelos mesmos “profissionais”.  

2.3.1.2 Idade Média 

A partir da queda do Império Romano, que se deu no ano de 476, formando os novos 

estados da França, Inglaterra, Alemanha e Espanha, houve um período em que os órgãos 

especializados de polícia desapareceram da Europa por vários séculos (MONET, 2001, 

p.36). 

Verifica-se uma época de obscuridade que sucedeu a desintegração do Império 

Romano do Ocidente. Os povos germânicos invadiram os territórios romanos e criaram 

novas instituições políticas, em que a nobreza guerreira exercia o poder territorial, 

econômico e social, dando início ao período histórico feudal. 

As invasões dos normandos, oriundos do norte, e dos húngaros, vindos do leste, 

contribuíram para o fortalecimento do regime feudal a partir de meados do século IX. A 

insegurança criada por tais invasões favoreceu a dispersão do poder em numerosos feudos, 

cujos senhores conseguiam organizar as suas próprias “mesnadas”5  para enfrentar 

qualquer força ou poder estranhos. 

O registro da atuação policial neste período pode ser conceituado como uma tropa 

paga, a serviço do senhor feudal, com estrutura e finalidades muito mais próximas de um 

exército. Haviam basicamente três classes na estrutura feudal: a nobreza guerreira, o clero 

e o campesinato. Enquanto o clero estava próximo, quase se confundindo com a nobreza, 

os camponeses trabalhavam as terras do senhor feudal em troca de proteção. 

A vassalagem era um sistema que vinculava o súdito ao senhor feudal por juramento 

de fé e homenagem. Portanto, havia um controle social em virtude da necessidade de se 

agrupar socialmente garantindo maior segurança, aliado ao temor imposto pela religião, 

através do clero. Finalmente tínhamos na estrutura policial, a presença do senhor feudal que 

era uma espécie de poder onde centralizava os poderes executivo e judiciário do feudo. 

Dentro deste sistema de poder central e dependência dos súditos é que surge na 

Inglaterra, evidentemente, um corpo policial que foi denominado de Tythings: 

                                                                                                                                                         
morte de transgressores, em combate pelo policial – militar ou civil, ao lado de atividades de 
salvamento, que era mais comum aos bombeiros daquele Estado. 
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Na prática, cada comunidade aldeã se organiza na base do velho sistema saxônico 
do Frankplege: os homens livres, válidos e com mais de doze anos são reagrupados 
em tythings de dez famílias: os Tythings são, por sua vez, reunidos por grupos de dez 
em hundreds, ou seja, cem famílias. neste sistema cada um é responsável pela 
segurança, mas tmabém pelos delitos cometidos pelos outros membros do Tythings. 
(MONET, 2001, p. 38) 

E é deste modelo que surgem as primeiras polícias públicas na Europa, tendo 

provavelmente como legado, o sistema político dos normandos. Surge o sherif como 

representante da coroa em nível local. Exerce ao mesmo tempo funções judiciárias e 

policiais, além de organizar e controlar os Tythings. 

Surgem órgãos policiais em outros países da Europa, tais como a Santa Hermandad; 

Na Espanha, no fim da Idade Média, a Santa Hermandad conta com um corpo 
permanente de cerca de 2.000 homens, ao qual se junta, em cada cidade, uma 
companhia de arqueiros que tem por missão perseguir criminosos até os limites do 
território comunal. Os delinqüentes presos pelas Fraternidades são citados diante das 
jurisdições especiais, cujas competências se limitam às infrações mais graves: roubo, 
assassinato, incêncio, pilhagem, atos de rebelião contra o Poder Central. (MONET, 
2001, p. 44). 

O declínio e fim dessa organização policial inicia por volta do séc. XVI vindo a 

efetivar-se finalmente no ano de 1835, pouco antes de ser criada a guarda civil. Este é o 

marco que precede as guardas modernas, que dentre outras características, destaca-se 

uma maior especialização policial. 

 Esta estruturação refletiu e moldou o modelo policial de Portugal. Da mesma forma, 

porém com menor destaque, o corpo policial que se formou em Portugal , servia às 

atividades expansionistas da metrópole, e quando, colonizaram o Brasil, para cá trouxeram 

todo o aparato policial. 

Até o surgimento da Polícia Militar em 1775, o modelo que vigorou no Brasil colônia 

foi de um sistema de polícia trazido da metrópole. 

 E a história registra ainda, que Tomé de Souza, nosso primeiro Governador-
Geral, antes de partir de Portugal para cá, em 1548, recebeu de Sua Majestade 
instruções detalhadas a respeito da vigilância sobre os deslocamentos dos colonos 
(que não deveriam internar-se no país nem viajar para outra capitania sem 
autorização prévia), o controle dos preços (que deveriam ser fixados) e mesmo a 
imposição de restrições à vestimenta dos habitantes locais, proibidos de usar sedas e 
brocados (CASTOR, 2001, p. 10). 

 

 O resquício desta antiga força de controle aqui instalada, vai refletir profundamente 

na Polícia Militar mineira, primeiro porque ela foi criada ainda na colônia, ou seja, antes da 

independência. Em segundo lugar, verifica-se até recentemente, a presença dos mesmos 

instrumentos controladores da metrópole, como autorização para casamento de seus 

integrantes ocupantes de postos estratégicos, permissão para sair da região e do Estado. 

                                                                                                                                                         
5 Tropas mercenárias 
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Intensa burocracia que se presta ao controle dos diversos atos pelo poder dominante. O 

assunto será abordado no item 2.2.3 evolução da milícia mineira. 

 

2.3.1.3 Era Moderna 

 Na França verifica-se um duplo processo de especialização e profissionalização. Os 

reis Francisco I e Henrique III duplicam o número de comissários e de sargentos e suprimem 

o vigia burguês, formado por não profissionais e daí em diante, apenas os vigias reais 

patrulham as ruas de Paris. 

 Na Alemanha a situação é semelhante. Porém, não se identifica um poder central em 

condições de ajudar as elites urbanas frente aos constantes motins. 

 As divisões territoriais estabelecidas na Europa e a existência de um poder 

centralizado permitem que se crie corpos de polícia que atuam diretamente na manutenção 

da ordem dentro de cada país: 

Como as cidades do resto da Europa Continental, as cidades escandinavas da Idade 
Média, dispõe de grande autonomia para regulamentar as atividades profissionais e 
as festas rituais, organizar a luta contra a insegurança, mobilizar os meios de 
circunscrever incêndios. (MONET, 2001, p. 46, grifo nosso) 

 Portanto, durante o século XVII, de um modo geral, todos os países europeus se 

munem de forças de polícia que podem ser qualificadas como modernas. 

 O Modelo de polícia francesa, conhecida atualmente como Gendarmerie tem sua 

base em dois corpos criados a partir do séc. XVI. A Tenência de Polícia que é fixada na 

cidade de Paris e, principalmente, dos marechaussée que é uma polícia montada de origem 

puramente militar, com missão de atuar nos campos. O sistema é centralizado e politizado. 

Em 1791 a marechaussée é renomeada como Gendarmerie. Este modelo policial perpassou 

vários séculos até os dias de hoje, com grande sucesso, porém, não sem várias críticas dos 

ingleses. 

 Inglaterra por sua vez, seguindo na sua tradição de organização de corpos policias 

de vanguarda, vê-se diante do problema de modernizar suas instituições de polícia. Os 

encarregados de reformar a polícia inglesa buscam uma polícia visível, a fim de ser 

controlada pelo público, mas que tenham vestes e equipamentos distintos dos 

gendermaries. Os ingleses consideram esta polícia muito militarizada e violenta. 

 Assim, temos a criação do que veio a ser a semente da Escotland Yard, que é 

considerada como uma das mais famosas e eficientes polícias do mundo. 
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 Criados por Sir Robert Peel, um brilhante parlamentar que havia estudado em 

Oxford, surge em 29 de setembro de 1829, a metropolitam police, uma inovação à época, 

apresentam-se vestidos a caráter (sobrecasaca e cartola) munidos de um curto cassetete e 

um par de algemas, constituindo um efetivo de 3.000 homens com a missão de patrulhar as 

ruas de Londres. 

 Historiadores acreditam que o berço das polícias militarizadas se deu na Irlanda. Ali 

forças de polícia locais inteiramente dedicadas ao controle anglo-protestante se 

estabelecem desde o século XVIII. A royal Irish Constabulary (RIC) é uma força 

centralizada, remunerada por recursos públicos e que se parece mais com um exército de 

ocupação. (MONET, 2001, p. 57). 

 Na Itália, o rei Vitor Emanuel I , cria, em 1814 o corpo de carabineiros, entidade que 

pode ser vista como uma Polícia profundamente influenciada pelo Exército, com a missão 

de zelar pela segurança pública.  Este corpo policial permaneceu como o mais sólido 

sustentáculo da Monarquia, especialmente na época de Mussolini. No Piemonte, antes da 

unificação da Itália, uma segunda força de polícia militar a guardiã di publicca siccurezza é 

instalada para garantir o policiamento nas cidades. Após a unificação estes corpos policias 

se estendem por toda Itália e constituem como ancestral da atual Polizia di stato. 

 Ponto interessante a ser abordado é que as forças de polícias militares serviram 

como importante instrumento político de controle da metrópole colonizadora sobre seus 

territórios, e ainda, estabelecendo uma relativa segurança pública, que mais se configura  

como um controle indireto do governante sobre o povo. Na Polícia Militar de Minas Gerais 

não foi diferente, como veremos no item que se segue. 

 

 

2.3.2 Evolução da milícia mineira 

 Que a Polícia Militar de Minas Gerais possui como berço o século XVIII não é 

novidade. As primeiras Companhias de Dragões foram reorganizadas no ano de 1775, pelo 

Governador Dom Antônio de Noronha, passando a constituir a tropa paga da capitania de 

Minas Gerais, denominada Regimento Regular de Cavalaria de Minas. As atividades iniciais 

desse “exército-estadual” consistiam na defesa do território da Capitania, na contenção de 

tumultos e principalmente na garantia do envio do ouro para o Reino Português (CASTRO, 

1998, p.37). 

Contudo a interpretação desta bissecular história sob a visão de quem faz 

policiamento numa perspectiva de Defesa Social é mais pontual. 
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 Estudos realizados por Espírito Santo e Meireles (2003, p.200) dão uma visão geral, 

ao longo destes 230 anos de existência da Polícia Militar, apresentando suas fases 

principais, onde o marco de implantação da Polícia Militar de Minas, como força voltada aos 

problemas da criminalidade estadual, seria o ano de 1967, em virtude da edição do Decreto-

Lei 667, de 02 de Jul de 1969, com a concentração da missão de policiamento ostensivo, no 

caso a repressão e a prevenção, na Polícia Militar. A respeito desta assertiva, Souza (2003, 

p. 182) resume: 

O Decreto-Lei 667, de 02 de Jul de 1969, concentrou toda a atividade policial 
ostensiva (prevenção e repressão imediata) na Polícia Militar, extinguindo-se outros 
organismos policiais como a Guarda Civil, o Corpo de Fiscais de Trânsito e a Polícia 
Rodoviária do Departamento Estadual de Trânsito, todos incorporados às polícias 
militares na forma do Decreto-Lei 1.072, de 30 de dezembro de 1969. 

 Oportuno se faz ressaltar que o Corpo de Bombeiros se fazia presente 

principalmente na Capital e algumas cidades mais expressivas do interior, sendo nesta 

época encampado pela Polícia Militar 

Por apresentar uma divisão mais didática e mais coerente com a historicidade da 

Polícia Militar ao longo de sua existência, a periodização construída por Espírito Santo e 

Meireles (2003, p. 200) expõe, de maneira mais congruente com os objetivos desta 

pesquisa,  a evolução da milícia mineira. 

 Inicialmente temos o período que vai de 1775 até 1967. Nesta fase a PMMG executa 

atividades gerais de defesa interna, porém, como uma força auxiliar do exército, no âmbito 

estadual. De acordo com Souza (2003, p.162) “a atuação [da Polícia Militar mineira]  como 

força pública destinada à preservação da ordem pública era bastante restrita, para não dizer 

inexistente.” 

 Em 1824 tivemos a primeira Constituição do país, através de um conselho instituído 

por Dom Pedro I. Nesta constituição verifica-se o poder do absolutismo na organização dos 

poderes e acentuado liberalismo no tocante aos Direitos individuais. 

 O art. 148 do texto legal prevê ao Poder Executivo competência privativa de 

empregar a força armada de mar e terra, como lhe parecer conveniente à segurança e 

defesa do império. 

 A Constituição de 1946 a missão atribuída à Polícia Militar é melhor definida. O art. 

183 determina que as Polícias Militares seriam instituídas para a segurança interna e a 

manutenção da ordem nos Estados, nos territórios e no Distrito Federal, sendo consideradas 

como força auxiliar do exército. 
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 Interessante ressaltar aqui o terceiro elemento definidor de polícia apresentado por 

Bayley (2001, p.21) “A estipulação de uso interno da força é essencial para excluir 

exércitos”. 

 Os exércitos são preparados basicamente para defender fronteiras dos nacionais e, 

eventualmente empreender batalhas com outros países. 

Neste período, que vai de sua criação até a edição do Decreto-lei nº 667, de 02 jul de 

1969, a milícia mineira possuía como missão secundária ser reserva auxiliar do exército. 

Mas sua atividade principal já se delineava , como se verifica,  mais precisamente no ano de 

1956, a realização de uma forma preventiva de policiamento, através do lançamento nas 

ruas centrais da cidade de Belo Horizonte, das DCD – duplas Cosme e Damião –  que 

faziam policiamento a pé. 

 Em seguida temos o inicio da implantação da denominada por Espírito Santo e 

Meireles (2003, p.201), como a “grande reforma policial” iniciada a partir da edição do 

Decreto-Lei 317/67 seguido do Decreto-Lei 667/69. Neste período a PMMG começa a sair 

dos quartéis e vai para as ruas executar um policiamento ostensivo fardado com vistas a 

manter a ordem pública. A partir de 1979, a PMMG começa a produzir algumas pontuais 

obras doutrinárias sobre policiamento marcando a consolidação desta nova perspectiva de 

prestar serviços públicos no campo da segurança pública.  

Podemos entender que no ano de1979 encerra-se o período de implantação do 

objetivo traçado pelo Decreto–Lei 667, iniciando, para a Polícia Militar, uma fase de 

transição que se esgota no ano de 1988, com a promulgação da Constituição Cidadã. O ano 

de 1988 marca, numa macro visão,  a exaustão do modelo policial brasileiro. Os resquícios 

de autoritarismo do regime implantado em 1967 passa a ser abominado pela população e 

não mais aceito. Embora a partir do ano de 1974 ocorresse paulatinamente, uma abertura 

política que foi iniciada no governo Geisel, foi com a promulgação da Constituição em 1988, 

que a sociedade recebeu um documento extremamente forte e legítimo o bastante para 

definitivamente combater aquele modelo de policiamento repressor. 

A partir daí inicia-se um período de reconstrução democrática da Polícia Militar, com 

reformulação dos cursos de formação, a busca por uma maior profissionalização e 

principalmente, verifica-se a elaboração de uma linha estratégica e de planejamento, 

tomando a sociedade definitivamente como o público destinatário dos serviços da Polícia 

Militar.  
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Um importante indicador desta nova visão policial, está nos currículos de formação 

da Polícia Militar, Curso de Formação de Soldado e Cabos, Curso de Formação de 

Sargentos e Curso de Formação de Oficiais. Os currículos passaram por uma remodelação 

ao final da década de 80. Até então o enfoque era sob a ótica do Direito (penal e processual 

penal). Na década de 90 o enfoque mudou para a ótica da sociologia. Verificou-se um 

aumento da carga horária de matérias como psicologia, sociologia, ciência política e 

economia, e em especial, os Direitos Humanos e Polícia Comunitária. O CAO e o CSP, 

atuais CESP e CEGESP passaram a ser realizados em convênio com a Fundação João 

Pinheiro. 

Este período que vai de 1967 à 2002 denominado grande reforma policial é 

importantíssimo para identificar a forma com que a Polícia Militar passou a prestar seus 

serviços. A missão da Polícia, suas responsabilidades e objetivos. Souza (2003, p.167) em 

sua obra a respeito da produção literária da PMMG, sintetizou de forma brilhante os três 

conceitos citados. 

Figura 2.2: Ciclo da Grande Reforma Policial 

 

    Fonte: Espírito Santo e Meireles (2003, p.200) 

 A primeira fase que vai de 1967 à 1979 existe a reestruturação e redefinição dos 

objetivos e finalidades da Polícia Militar em Minas. A concepção de Polícia ainda é muito 

autoritária, seguindo uma linha repressiva que foi incorporada das forças armadas. Existe 

um vazio doutrinário, muito provavelmente porque não se sabia ainda o que o governo 

queria da Polícia Militar. 

 A segunda Fase, que vai de 1979 até 1988, tendo como divisor de águas a 

promulgação da Constituição Federal da República, a reforma policial se consolida em 

Minas Gerais. O policiamento ainda dá ênfase à repressão ao crime onde ele ocorrer. 

Contudo verifica-se uma mudança na ótica filosófica da Polícia Militar. Busca-se a 

operacionalidade e efetividade. A Polícia Começa a questionar a sua importância, que 

residia em ser reserva auxiliar do Exército, e repentinamente esta posição é diametralmente 
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mudada. O comando então busca justificar a existência da Polícia Militar efetuando 

operações maciças com a presença do efetivo nas ruas. Surgem os primeiros conceitos 

teóricos de policiamento, tais como a malha protetora lançada em 1981 e a Policiologia 

lançado em 1988. 

 A terceira fase segue-se a partir de 1988. A polícia está mais inserida, ainda que não 

totalmente no contexto da Democracia e do Estado Democrático de Direito. A polícia inicia o 

estudo do fenômeno criminal, suas origens, descobrindo outro fator além do econômico e 

geográfico. O crime como resultado social. E nesta perspectiva verifica-se a importância da 

participação de integrantes da sociedade. Esta nova perspectiva foi o resultado das 

cobranças da sociedade por resultados efetivos no controle principalmente da violência por 

parte da polícia militar. Neste contexto, já na década de 90, especialmente a partir do 

crescimento criminal que se deu no ano de 1997, como pode ser visto no gráfico 2.1,  a 

PMMG passa a se preocupar com a pesquisa do fenômeno criminal, ainda que timidamente, 

e toma uma forma de policiamento mais científica, com base no geoprocessamento aplicado 

à estratégias mais efetivas.  

 
Gráfico 2.1: Evolução da criminalidade em Minas Gerais a Partir de 1985 até o 
ano de 2000, tendo como  referencial  o  índice  de  criminalidade  que  é  dado 
pelo valor da razão do produto de crimes por 1000, pela  população  do  estado. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: PM3 - EM/PM da PMMG 

Paralelamente o chamado “público externo”, a sociedade é chamada a participar do 

processo da Produção de Segurança Pública e um maior número de convênios são 

firmados, pois verifica-se a importância da participação das diversas entidades 

governamentais e não governamentais na redução do crime e principalmente da violência 

urbana. 
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 Consolida-se, embora ainda não praticada, a idéia de que o crime e a violência têm 

quer ser combatido nas suas raízes e ressalta-se, ainda em nível teórico, a importância da 

prevenção dentro das atividades desenvolvidas pela Polícia Militar. 

 Embora o nível estratégico da instituição desenvolva várias atividades preventivas 

junto à sociedade, apenas o Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência 

– PROERD é conhecido e aplicado a nível institucional em toda a extensão estadual e que 

obteve reconhecimento como um trabalho eminentemente preventivo de prevenção. 

O PROERD é um programa essencialmente preventivo ao uso de drogas e à 
contenção da violÊncia em todos os seus aspectos (físicos/morais) e, como tal, tem 
como finalidade evitar que crianças e adolescentes em fase escolar iniciem o uso 
abusivo das diversas drogas  existentes em nosso meio, despertando-lhes a 
consciência para este problema e também para a questão da violência.  (MINAS 
GERAIS, 2004, p. 3) 

 Assim, embora exista uma crescente preocupação com a prevenção criminal, a 

produção doutrinária neste campo é ínfima, o que denota que a consolidação deste princípio 

ainda não se consolidou na prática da Polícia Militar de Minas Gerais. 

 Pelo que ficou demonstrado, a evolução da Polícia Militar, enquanto órgão integrante 

do sistema de Defesa Social, perpassou por quatro períodos. O primeiro de reserva do 

Exército, mais precisamente um exército de menor proporções nos Estados-Membros onde 

desenvolvia atividades de Defesa Social de forma pontual e específica. Não existiam 

grandes demandas neste sentido. 

 O segundo período fica marcado pela reformulação da Polícia Militar, que ela se 

insere no contexto de liberação política e passa a ter como foco a criminalidade, que 

começa a preocupar a sociedade. 

Nos noticiários, algumas palavras chaves, como Comando Vermelho, seqüestro 

relâmpago, chacina, corrupção, violência escolar, são vistas como reflexo de uma crescente 

onda de crimes e descontrole que tem deixado a sociedade brasileira com medo e 

descrente nas instituições governamentais, em especial, as responsáveis pela segurança e 

Defesa social. O tema de ordem é a criminalidade. 

 Observa-se alguns dados que justificam esta afirmação principalmente no seio da 

sociedade mineira com respeito a segurança pública: 

A taxa de homicídios no Brasil é uma das maiores da América Latina, perdendo 

apenas para México e Colômbia, países que enfrentam movimentos de guerrilhas. O índice 

brasileiro fica entre 25 e 30 homicídios por 100 mil habitantes, o quádruplo do índice dos 

Estados Unidos, conforme noticiou a Revista Veja, edição 1662, ano 33 do dia 16/08/2000. 

Em média, uma pessoa é assassinada a cada 13 minutos no Brasil sendo que Belo 
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Horizonte tem índice de 26,3 homicídios por 100 mil habitantes, conforme noticiou Revista 

Veja n.º 1652 do dia 7/6/2000.  

Numa pesquisa realizada pela seção cotidiano do jornal Folha de São Paulo, 

noticiada em 10 de março de 2002, 21% dos brasileiros consideraram a criminalidade como 

o segundo maior problema do Brasil. Em 1996 esse percentual girava em torno de 2%. Este 

número atual de 21% da criminalidade é menor apenas que o valor de 32% do desemprego.  

Pesquisa encomendada pelo Ministério da Justiça a 10 capitais brasileiras mostrou 

que 50% dos moradores dessas capitais brasileiras evitam sair a noite com medo dos 

assaltantes, 38% não circulam por ruas que são tidas como perigosas e 15% da população 

evita conversar com estranhos e até mesmo com vizinhos. Somente no ano de 2000, mais 

de 36 mil armas brancas e de fogo foram apreendidas em Minas Gerais. O número de 

pessoas apreendidas pela PMMG nesse mesmo ano foi de 199.235 pessoas. 

 O terceiro período segue a partir de 1988, quando a Polícia Militar já sabe 

precisamente qual é a sua função e busca, dentro das mais modernas técnicas científicas e 

filosóficas, estratégias para a solução da criminalidade. 

 

Quadro 2.1: Referencial analítico a respeito da reforma da PMMG iniciada em 1967 através das  
perspectivas consideradas principais por Souza (2003, p. 167) 

Evolução doutrinária na produção de serviços preventivos 

A REFROMA POLICIAL EM MINAS GERAIS 

Fases 1ª 2ª 3ª 

Princípios 1967-1979 1979-1988 Pós – 88 

Reforma 

Policial 

em Minas 

Gerais 

Implantação Consolidação Reconstrução 

Democrática 

Autoritarismo 1ª Transição democrática 1ª Transição 

democrática 

Filosofias 

desenvolvidas 

- Vazio Doutrinário 

- Polícia como Exército 

Estadual 

- Operacionalidade 

- Efetividade 

- Efetividade 

- Polícia Comunitária 

- Polícia de Resultados 

Modelo 

Policial 

Adotado 

 

Tradicional Reativo 

 

Tradicional Reativo 

- Tradicional (reativo) 

- Estratégico 

- Comunitário 
- Resolução de problemas 

Base 

Teórica 

Desenvolvida 

 

Compatibilização Eficaz 

- Malha Protetora (1981) 

- Síndrome da Violência Urbana 

(1985) 

- Realidades Culturais Diferentes 

(1986) 

- Policiologia (1988) 

- Policiometria (1989) 

- Vértice das Causas e 

dos Efeitos (1989) 

- Geoprocessamento 

(2002) 

Conceito de 

Público 

(paradigmas) 

- Público como estatal 

- Sociedade como agente 

passivo 

- Público como estatal 

- Sociedade como agente passivo 

- Público como interesse 

público 

- Sociedade como 

agente ativo (atuante) 

Características Prevalência de uma concepção 

autoritária de ordem pública 

Prevalência de uma concepção 

autoritária de ordem pública 

Abertura progressiva 

para a participação 

popular 

Fonte: Souza (2003, p. 167) 
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Atualmente a Polícia Militar de Minas exerce diversas atividades no contexto da 

Defesa Social executando polícia ostensiva de prevenção criminal, de trânsito urbano e 

rodoviário, de proteção ao meio ambiente, através de atividades que buscam preservação e 

restauração da ordem pública. Algumas destas atividades, como o de fiscalização ambiental 

já vinham sendo desenvolvidas desde meados da década de 1970. 

 Executa também outras atividades tais como Polícia Judiciária de seus integrantes 

em determinadas situações legalmente definidas, auxilia6 na segurança em penitenciárias, 

desempenha atividades sociais e atua, eventualmente, em atividades de defesa civil. 

 
 
 
2.3.2.1 Corpo de Bombeiros: Origem e evolução 
 

Existem dois fatos que grande parte dos mineiros desconhecem. O primeiro é que os 

primeiros bombeiros do Estado, eram integrantes da guarda civil (municipal), que foram 

treinados para formar o primeiro grupo de bombeiros da Capital. 

O outro fato é que o Corpo de Bombeiros incorporou-se à PMMG antes da edição do 

Decreto nº 667 de 1969. Isto se deu em 1996, em virtude da edição da Lei nº 4.234 de 25 de 

agosto de 1966, que veio reintegrar o Corpo de Bombeiros à Polícia Militar de Minas Gerais.  

Além disto o Corpo de Bombeiros foi efetivamente criado através do Decreto-Lei Nº 

11.186 de 04 de janeiro de 1934, desligando-se do quadro de pessoal da Força Pública, 

pela primeira vez. 

Porém, a certidão de nascimento do CBMMG foi a assinatura, pelo então Presidente 

Júlio Bueno Brandão, da Lei Nº 557 de 31 de agosto de 1911, que autorizou o Executivo 

dispensar a quantia de vinte contos de réis para organizar a Seção de Bombeiros 

Profissionais, aproveitando assim, o pessoal da Guarda-Civil municipal. 

Em 08 de maio de 1912, Américo Ferreira Lopes, Chefe da Polícia do Estado, com 

base nesta lei editada, determinou que uma turma de guardas-civis seguisse para o Rio de 

Janeiro, a fim de estagiar no Corpo de Bombeiros do Distrito Federal7. 

Fardados de Bombeiros, retornaram do estágio os 13 guardas, sob a chefia do 
guarda José Inácio Martins, mas não foram aproveitados no mister, sendo então, 
enviada nova turma de 15 guardas-civis ao Rio de Janeiro, tendo os mesmos 
regressados a 09 de fevereiro de 1913, não sendo entretanto, aproveitados, pelo que 
se foi providenciada a vinda do Rio de Janeiro, de um oficial instrutor do Corpo de 
Bombeiros do Distrito Federal.(MINAS GERAIS, 2005d, p.12). 

                                                 
6 Antes de 2002 a PMMG havia praticamente assumido todo o controle das penitenciárias, e 
atualmente está passando para a Sub Secretaria de administração penitenciária. 
7 Naquele ano a Capital brasileira ainda estava na Cidade do Rio de Janeiro e somente mais tarde, após a 

construção de Brasília no Governo de Juscelino, é que foi transferida para Brasília. 
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A 30 de agosto de 1912, por meio do Decreto Nº 584, a então Seção de Bombeiros 

tornou-se uma Companhia de Bombeiros e foi incorporada a Força Pública com o seguinte 

efetivo: um Capitão, um Tenente, dois Alferes, um 1º Sargento, dois 2º Sargentos, um 

Furriel, seis Cabos de esquadras, um Cabo-clarim, seis Anspensados, quatro Clarins e 27 

Soldados, num total de 54 homens. 

O primeiro comandante da Companhia de Bombeiros foi designado em 1913 sendo o 
Capitão Antônio Augusto de Oliveira Jardim que comandou no período de 30 de 
agosto de 1912 a 15 de maio de 1915 e ficou encarregado de organizar a citada 
companhia anexada ao 1º Batalhão da Força Pública do qual foi separada 
novamente em 1º de outubro de 1914, sendo anexada em 18 de maio de 1915 como 
Seção de Bombeiros à Primeira Companhia do Primeiro Batalhão da Força Pública. 
Ainda no ano de 1915, o Estado contratou um oficial de Bombeiros do Distrito Federal 
para instruir e orientar tecnicamente a Seção de Bombeiros. Este oficial foi o Alferes 
João de Azevedo Teixeira. (MINAS GERAIS, 2005d, p.12). 
 

O corpo de bombeiros sempre esteve muito próximo à Polícia Militar, mesmo nos 

períodos em que esteve desvinculada da força pública. A sede do Corpo de Bombeiros e 

1920 era anexa às dependências do Quartel do 1º Batalhão. Ali ficava a maioria do efetivo 

administrativo sendo que a seção de transporte, mais especificamente uma garagem onde 

ficam os veículos ficava no centro. De acordo com Minas Gerais (2005d, p. 12) “Nesse ano, 

a maior parte da administração mudou para a esquina das ruas Aimorés com Rio Grande do 

Norte, ficando a garagem no Quartel do 1º Batalhão”. 

Em 27 de julho de 1926, o Presidente Antônio Carlos de Andrade assinou o Decreto-

Lei Nº 7.297, determinando que a Seção de Bombeiros fosse organizada com efetivo 

pertencentes à 4ª Companhia do 1º Batalhão, ficando a mesma aumentada para uma 

Companhia com o nome de Companhia dos Sapadores Bombeiros8 (CSB). 

No ano seguinte, em 09 de setembro de 1927, foi editada a Lei 959 criando a Banda 

de Música do Corpo de Bombeiros, composta de 32 elementos, além de aumentar 28 

elementos na CSB. 

Em 31 de agosto de 1930, foi assinado o Decreto Nº 9.662 criando mais um pelotão 

na Companhia de Sapadores Bombeiros (CSB), com 60 homens. Esta foi a primeira 

desconcentração desta instituição, pois este decreto determinava que estes bombeiros 

                                                 
8
 A sapa é uma pá de pau ou forro com cabo, de levantar terra cavada, como as dos Ribeirinhos. 

Sapador é o soldado que trabalhando com a sapa, constrói galerias subterrâneas, minas, embora a palavra 
"sapa" significa também exame de Bombeiro. Nos serviços de salvamento dos Corpos de Bombeiros existe um 
grande número de ferramentas de "sapa" tais como: pás, alvião, enxada, picareta, enxadão. Assim, os 
Bombeiros do Serviço de Salvamento e Proteção e mesmo os da Prontidão de Incêndio fazem, constantemente 
uso de tais ferramentas. Por outro lado, o Exército brasileiro utiliza ferramentas de sapa, quando em instruções e 
em campanha, sendo que estes militares são comnhecidos como integrantes da sapa, ou ainda, pelotão de 
sapa. 
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seguissem ao destacamento de Juiz de Fora. O grupo seguiu para a cidade chefiada pelo 1º 

Ten Vicente Rodrigues dos Santos. 

Em 20 de fevereiro de 1931, através do Decreto Nº 9.867, foi aumentada uma 

Companhia à CSB, que foi extinta e, com as duas novas Companhias, criou-se o Corpo de 

Bombeiros da Força Pública de Minas Gerais, que se instalou a 07 de março de 1931, com 

efetivo de 247 homens. 

Em 04 de janeiro de 1934, houve o corte do cordão que unia o Corpo de Bombeiros 

do quadro do pessoal da Força Pública, por meio do Decreto-Lei Nº 11.186, assinado pelo 

então Interventor Federal, Benedito Valadares Ribeiro, passando o Corpo de Bombeiros a 

chamar-se Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, ficando o mesmo subordinado à 

Secretaria do Interior e, posteriormente, à Secretaria de Segurança Pública, com a criação 

desta. 

Em 26 de maio de 1934, foi assinado o Decreto-Lei Nº 11.361, fixando o efetivo do 

Corpo de Bombeiros de Minas Gerais para 300 homens, assegurando aos seus oficiais os 

mesmos direitos inerentes aos da Força Pública. 

No dia 16 de outubro de 1951, foi sancionada a Lei Nº 756, pelo então Governador 

do Estado Juscelino Kubtschek de Oliveira, criando postos e aumentando o efetivo do Corpo 

de Bombeiros, sendo criada a Terceira Companhia e fixado o efetivo de 371 homens. 

Em 01 de outubro de 1955, por Decreto-Lei Nº 1284, do Governador do Estado, foi 

criado o Departamento Técnico do Corpo de Bombeiros, com instalação imediata, e logo 

mais, em 29 de dezembro de 1958, por Decreto-Lei Nº 1860, do Governador do Estado, 

José Francisco Bias Fortes, foi aumentado o efetivo do Corpo de Bombeiros para 870 

homens, sendo criadas, nesta ocasião, a 4ª Companhia e a Companhia de Comando e 

Serviços (CCS). 

No mês de maio de 1961, no Comando do Coronel Raul Chaves Mendes, a Primeira 

Companhia foi transformada em Companhia de Prevenção, Salvamento e Proteção, com a 

finalidade de melhor desempenhar as atividades de salvamento e Proteção da Unidade. 

No mês de julho de 1961, até o princípio do ano de 1962, funcionou no Corpo de 
Bombeiros o Curso Intensivo de Salvamento, ministrado aos Sargentos da Cia de 
Salvamento (CPSP); este curso serviu de base ao atual Serviço de Salvamento e 
Proteção. No dia 21 de novembro de 1962, por Decreto-Lei Nº 2641 do Governador 
do Estado José Magalhães Pinto, foi aumentado o efetivo do Corpo de Bombeiros, de 
870 para 992 homens, sendo nesta ocasião criados novos postos, inclusive o de 1º 
Tenente Capelão.(MINAS GERAIS, 2005d, p.13).  
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Em 14 de dezembro de 1964, foi publicada a Lei Nº 3.280, assinada pelo Governador 

do Estado, que praticamente dobrou o efetivo do Corpo de Bombeiros de Minas Gerais, de 

992 para 1916 homens. 

A reintegração do Corpo de Bombeiros à PMMG se deu antes da edição do Decreto 

nº 667 de 69, criando os três primeiros Batalhões do Corpo de Bombeiros: 

No dia 25 de agosto de 1966, foi assinada a Lei Nº 4234, pelo Governador do Estado, 
reintegrando ao Corpo de Bombeiros à PMMG, sendo criada nesta época três 
Batalhões de Bombeiros, a Divisão Técnica, Manutenção e Transportes e a Divisão 
de Ensino com as seguintes seções: Seção Técnica Educacional, Corpo Docente, 
Seção de Apuração e Medidas de Aprendizagem, Seção de Seleção e Orientação 
Educacional, Seção de Estatística e Pesquisa Educacional, Seção de Planejamento 
Educacional, Companhia Escola, Setor de Esporte e Educação Física, Secretaria de 
Ensino, Biblioteca Educacional e Seção de Meios Auxiliares de Ensino, destinando-se 
à formação, aperfeiçoamento e especialização do pessoal do Corpo de Bombeiros, 
ministrando-lhe formação básica e complementar para o exercício de suas atividades, 
visando essencialmente o preparo do oficial subalterno à formação de inferiores e o 
adestramento de monitores, assegurando o pessoal, cultura técnica e intelectual, 
sobre a qual possa desenvolver-se a carreira profissional do Bombeiro.(MINAS 
GERAIS, 2005d, p.14). 

 

Até o final do ano de 1969, funcionaram no 1º Batalhão de Bombeiros as seguintes 

Sub-Unidades: 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª e 6ª Cia, CCSV, Cias de Missões Especiais, sendo 

acumulado os respectivos efetivos nas 1ª, 2ª e 3ª Cias (CCSV). Esta transformação visou 

adaptar o 1º Batalhão de Bombeiros no mesmo padrão de organização dos Batalhões de 

Polícia. 

 O Comando do Corpo de Bombeiros (CCB) foi criado através da Lei Nº 6624 de 18 

de Julho de 1975, tendo como primeiro Comandante o Coronel PM Abraão Magalhães 

(MINAS GERAIS, 2005d, p. 15).  

As militares de femininas começaram a ser admitidas no Corpo de Bombeiros 

através da Lei Nº 11.099 de 18 de maio de 1993, que criou o Corpo Feminino com o efetivo 

inicial de 80 Bombeiros Femininos.  

A desvinculação do Corpo de Bombeiros se deu no ano de 1999, através de Emenda 

à Constituição Mineira. A Emenda Nº 39, de 02 de Junho de 1999, desvinculou o Corpo de 

Bombeiros da Polícia Militar, atribuindo à Corporação a competência de coordenar e 

executar ações de defesa civil, perícias de incêndio e estabelecimento de normas relativas à 

segurança contra incêndios ou qualquer tipo de catástrofe, além de executar as demais 

atividades de prevenção e combate a incêndios e busca e salvamento. O Governador, Dr. 

Itamar Augusto Cautiero Franco nomeou então, em 09 de Julho de 1999, o Coronel BM 

José Maria Gomes como Comandante-Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
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Gerais, com retroação a 03 de Junho de 1999. A posse do primeiro Comandante-Geral 

ocorreu em 12 de Junho de 1999 em ato solene no Palácio da Liberdade. 

 
 

2.3.3 A integração das forças no Brasil 

 

2.3.3.1 O Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS) 

 A segurança pública é primordial na garantia da qualidade de vida das pessoas. A 

criminalidade e principalmente a violência se configuram assim, no Brasil hodierno, numa 

das principais preocupações que incomoda as pessoas no dia a dia. 

A falta de integração das ações e informações de Segurança Pública e Defesa Social 
tem gerado inúmeras cobranças na sociedade em relação às atividades exercidas 
pelos órgãos de Defesa Social. Com o avanço do debate sobre os pressupostos da 
integração entre polícias, o Corpo de Bombeiros Militar, o Ministério Público, o 
Judiciário e o Sistema Penitenciário, conclui-se que o primeiro passo seria a criação 
de um único sistema de informações. (MINAS GERAIS, 2005a, p.16). 

 Foi com esta preocupação que criou-se o Sistema Integrado de Defesa Social (SIDS) 

no Estado de Minas Gerais. A idéia começou a ser discutida em 2.000, com o início dos 

trabalhos sendo marcados para 2.001. Utilizou-se toda uma gama de recursos decorrente 

da celebração de convênios com o Ministério da Justiça, através da Secretaria Nacional de 

Segurança Pública – SENASP. Em janeiro de 2003 foi instalada a Secretaria de Estado de 

Defesa Social (SEDS)9, que recebeu a responsabilidade de coordenar os trabalhos 

relacionados ao SIDS.  

 Logo em seguida, o SIDS foi oficialmente instituído através do Decreto Estadual nº 

43.778, de 12 de abril de 2004. 

 Assim, o projeto SIDS esta sendo executado paulatinamente, através de estágios 

devido à sua complexidadee custo. As necessidades logísticas são encaminhadas à 

SENASP/MJ, por intermédio de projetos específicos, sendo celebrados os respectivos 

convênios. 

 Dentre as diversas medidas implementadas dentro do conceito do SIDS, está a 

implementação das áreas Integradas de Segurança Pública (AISP) que forma instituídas em 

Setembro de 2004. A idéia das áreas integradas se resume no princípio de delimitações 

                                                 
9 A respeito da SEDS, o assunto foi abordado no item 2.2.1. que trata da Secretaria de Estado da 
Defesa Social. 
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geográficas coincidentes entre a área de atuação de uma Cia PM10 e o Distrito Policial. Além 

de uma melhor racionalização da burocracia que demanda a prisão e registro de ocorrências 

policiais, haverá uma maior interação entre os policiais e os cidadãos do local. A Cidade de 

Belo Horizonte atualmente encontra-se dividida em 24 AISP, distribuídas entrebatalhões e 

distritos policiais. 

 Outro destaque das providências da SEDS em relação ao SIDS, foi a implantação 

dos Centro Integrado de Atendimento e Despacho (CIAD).  

O CIAD constitui-se numa unidade operacional integrada, resultante do 
funcionamento conjunto do Centro Integrado de Comunicações Operacionais da 
Polícia Militar (CICOP/PMMG), da Divisão de Operações de Telecomunicações da 
Polícia Civil (CEPOL/PCMG) e do Centro de Operações de Bombeiros Militar 
(COBOM/CBMMG), propiciando a otimização do atendimento das emergências 
policiais e de bombeiros na RMBH, centralizando a captação de chamadas 
telefônicas e de despachos de recursos operacionais das polícias e de bombeiros. 
(MINAS GERAIS, 2005, p. 23). 

 A SEDS inteligentemente contratou através de licitação 240 civis para o serviço de 

atendimento das chamadas telefônicas, liberando assim, policias para atividade fim.Também 

foram adquiridos 50 novos microcomputadores, objetivando ocupar as novas posições de 

teleatendimento. 

 Atualmente a SEDS segue passo firme no projeto de integração da Polícia Militar e 

Polícia Civil, através da  Diretoria de Integração daquela secretaria. 

 

2.3.3.2 Os grupamentos aéreos das instituições de Defesa Social no Brasil 

 Faremos uma breve análise dos Estados que operam com aeronaves em Missões de 

Defesa Social, selecionando dentre eles, aqueles que possuem uma estrutura mais 

significativa com a proposta desta pesquisa. 

 A análise busca identificar a tendência das organizações em se constituírem de 

forma integrada e mostrar o perfil das instituições voltadas para a segurança pública. Nos 

prendemos àquelas instituições que operam com helicópteros pois este equipamento tem se 

mostrado bastante eficiente nas atividades de Segurança Pública e atividades de Defesa 

Social. 

                                                 
10 Cia PM, é o desdobramento de um batalhão de polícia. Pode ter como comando um capitão ou um 
Major, como acontece na RMBH. Pela antiga estruturação do Exército uma Cia engloba quatro 
peloões ou seja quatro grupos de quarenta homens integrados de quatro a oito sargentos e 
comandados por um tenente. 
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 A PMMG voou no ano de 2004, aproximadamente 2.100 horas, atendendo e 

apoiando a quase 1.500 ocorrências, como divulgou a seção de Operações do BTL RPAer. 

No campo da proteção ambiental o combate a incêndio florestal é eminentemente 

repressivo aos danos ao meio ambiente.  

As premissas de atuação neste tipo de ocorrência podem ser estendidos a toda a 

esfera da defesa Social. O princípio é de que, quanto mais efetivo e rápido forem as 

medidas de combate, menos afetado estará o sistema ecológico afetado. 

No Estado de Minas Gerais, a utilização de aeronaves da PMMG no combate a 

incêndio florestal iniciou-se efetivamente do segundo semestre de 1994 e maio de 1995, em 

apoio ao Corpo de Bombeiros em razão dos diversos focos no território mineiro.  

A aeronave tem atuações fortes neste contexto, como afirma Fontana (1996): 

 
(...) a necessidade e a importância do empenho de aeronave nas operações de 
incêndios florestais são: 
“1) Na detecção; 
(...) Quanto mais rápida for a detecção dos incêndios, menor será a frente de 
propagação e, logicamente, maiores serão as possibilidades de controle rápido e 
eficiente das chamas. 
As aeronaves, pela visão privilegiada que se obtém do alto, bem como pela facilidade 
com que se pode vistoriar em poucos minutos grandes extensões de terreno, tem 
sido cada vez mais aplicadas na vigilância de grandes áreas florestais. 
2) No reconhecimento 
Nos incêndios florestais, devido a proporção assumida pelos incêndios, bem como, 
pelas formas variadas da topografia, na maioria das vezes, o comandante das 
operações não consegue uma visão precisa dos fatores elementares para a extinção 
do incêndio... 
Fatores estes imprescindíveis ao domínio da situação. Os quais, sem o auxílio da 
visão aérea, são impossíveis de serem conseguidos, com a oportunidade requerida 
para as ações de combate a incêndios florestais. 
3) No combate 
Durante as operações de combate, o emprego das aeronaves reveste-se da 
importância singular pela eficiência que se verifica, na extinção dos incêndios, pela 
ação da água, que é o extintor universal. (...) 
4) Transporte de pessoal 
[Os helicópteros] podem também ser empregados nas operações de transporte de 
pessoal e áreas de difícil acesso ou a pontos primordiais, para o controle do avanço 
das chamas. (...) 
5) Coordenação aérea 
(...) A coordenação das operações requer antes de tudo visão privilegiada da 
situação atual do incêndios e eficiente controle dos recursos logísticos e humanos [e 
isto, só é possível através de um sobrevôo com o comandante da operação para 
fazer esta avaliação (...) 
6) Resgate e salvamentos 
As operações de combate a incêndios florestais são de elevados riscos de acidentes 
(...) as operações de salvamento não podem deixar de serem previstas por aqueles 
que coordenam operações de combate a incêndios. Neste mister, o helicóptero e os 
postos fixos de pronto [atendimento] são fatores de segurança contra eventualidades 
indesejáveis e de valorização / prestígio para nosso público interno [tropa lançada no 
combate ao incêndio]. 
7) Rescaldo 
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A detecção e o combate [aos] focos remanescentes, durante o rescaldo, é de 
fundamental importância para a extinção do incêndio florestal. (...) O helicóptero pela 
sua capacidade de lançar água [através do ´bambi bucket´ (bolsa d’água)] em grande 
quantidade, em pontos específicos, é equipamento indispensável. E é, 
principalmente, útil para a constatação de que os focos forem realmente extintos.” 

O avião por sua vez, também é utilizado por algumas instituições, com especial 

sucesso nas atividades desenvolvidas pela Polícia Federal, contudo, em vista da ênfase de 

sua utilização no transporte de pessoas e visualização de grandes porções territoriais, sua 

utilização não possui reflexos diretos na tendência de integração das instituições objeto 

desta pesquisa, quais sejam, CBMMG e PMMG. 

De plano foram desconsiderados a Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal e o 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente – IBAMA, por serem órgãos da União e possuir infra-

estrutura peculiar e diversa do que se pretende pesquisar neste trabalho. 

Optamos em não abordar os Estados que possuem aeronaves mas que não têm 

uma doutrina de policiamento aéreo voltado para a Defesa Social, ou seja, atuam com 

aeronaves em missões executivas ou outras. Portanto não foi analisado o Estado de 

Alagoas. 

Também não trataremos dos Estados que não possuem aeronaves atuando no 

serviço de segurança pública, bem como aqueles que possuem apenas aviões na atividade, 

pois o emprego de aviões em atividades de Defesa Social voltados para atividades policias 

é mais restrito.  Portanto foram descartados todos os Estados da região Norte, além dos 

Estados de Mato Grosso, Sergipe e Bahia. 

O Estado do Ceará atua com recursos aéreos na Defesa Social através do Centro 

Integrado de Operações Aéreas – CIOPAER, criado em 2001. Este centro é subordinado 

diretamente à Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado. Ele é sediado na 

Base Aérea de Fortaleza e conta com quatro aeronaves. Este centro integrado já voou mais 

de 5 mil horas. Seu efetivo é formado por 47 integrantes sendo 15 pilotos e 32 tripulantes. 

 Eles atuam em variadas missões tais como; resgate e salvamento de banhistas no 

litoral, vítimas de afogamentos, patrulha preventiva, apoio às viaturas em terra no combate a 

assaltos, seqüestros, roubos, salvamento de acidentes, dentre outras. 

 Neste modelo, temos o que mais se aproxima de uma atuação integrada. Contudo, o 

que ocorre é que a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social do Estado, adquiriu e 

controla o emprego do helicóptero em atividades de Defesa Social. Cada instituição, Corpo 

de Bombeiros polícias civis e militares, cederam alguns de seus integrantes para atuarem 
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naquele centro integrado. Temos na verdade uma atuação da Secretaria de Estado, através 

de integrantes das três instituições citadas, o que permite uma ação conjunta bem 

estruturada. 

 De acordo com o Ten Cel Zenor apud Lima (2003, p.23) “O CIOPAER foi um dos 

primeiros órgãos em que Policiais Civis e Militares, bem como o Corpo de Bombeiros, 

desempenham missões operacionais com planejamento e execução integrados.” 

No Estado do Maranhão no ano de 1996 foi criado um grupamento aéreo de policia 

unificado. Consiste no Grupo Tático Aéreo do Maranhão (GTA) que congrega bombeiros, 

policias civis e militares trabalhando para cumprir missões de Defesa Civil e segurança 

pública. 

 Este grupamento é sediado no QG da Polícia Militar em São Luiz e atuam com três 

helicópteros Esquilo e um avião Cessna 210. Atualmente seu efetivo é de 32 policiais, 

dentre eles sete são pilotos. 

 Neste caso o grupamento não está diretamente subordinado à Secretaria. Embora 

algumas das aeronaves tenham sido adquiridas com recursos da SENASP, ou ainda, como 

na maioria dos casos, por imposição desta Secretaria Nacional, a Polícia Militar é quem 

opera os helicópteros. Possivelmente, integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil 

foram chamados a compor o grupamento, mesmo porque a aeronave veio para atender as 

três instituições e se assim não fosse, possivelmente a PM não teria recebido os recursos. 

Aqui existe o que podemos chamar de atuação assessorada por integrantes das outras 

instituições. 

 Em Piauí, o recurso aéreo é operado pelo Grupamento Aeropolicial Integrado (GAPI) 

e foi criado em 6 de junho de 2002. O Grupamento conta com um helicóptero modelo 

Esquilo que é locado de uma empresa paulista, e voaram cerca de 1000 horas. Contam com 

15 policiais da Polícia Militar e Polícia civil e também com integrantes do Corpo de 

Bombeiros. 

O GAPI atua em todo o Estado exercendo policiamento ostensivo, combate ao 

tráfico, resgate e fiscalização do meio ambiente. 

NO GAPI ocorre modelo idêntico ao da Polícia Militar do Maranhão. Verifica-se uma 

atuação assessorada pelos integrantes do Corpo de Bombeiros e da Polícia Civil. 
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No Estado do Espírito Santo os recursos Aéreos de Defesa Social são operados pelo 

Núcleo de Operações e Transporte Aéreo – NOTAer. Eles operam desde 1998, com duas 

aeronaves Esquilo com efetivo de 12 pessoas, dentre eles seis pilotos. 

Suas atividades seguem as vertentes policial, defesa civil e transporte especiais, que 

se consubstancia em atividades de traslado de autoridades do governo. 

Aqui o modelo integrado se afasta ainda mais do ideal desenvolvido na teoria. As 

aeronaves são prioritariamente utilizadas para atender as demandas do governo do Estado, 

e num segundo momento, caso seja possível, são empenhadas nas atividades de defesa 

social. Os integrantes da Polícia Civil e bombeiros são apenas coadjuvantes do processo. 

No Estado do Rio de Janeiro, temos a Coordenadoria Adjunta de Operações Aéreas 

- CAOA. Este nome foi mudado em 2003, porém, este órgão já atuava como Coordenadoria 

Geral de Operações Aéreas – CEGOA desde 1985, sendo o seu início no ano de 1970, 

considerada a mais antiga unidade parapública do Brasil. 

A coordenadoria conta com aproximadamente 25.000 horas de vôo, e possui uma 

frota de sete aeronaves esquilo. Esta coordenadoria sempre atuou em conjunto, Polícia 

Civil, Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros. Porém, parece que haviam alguns problemas 

de ordem operacional e política, que redundou numa redivisão administrativa desta 

coordenadoria. Atualmente a Polícia Militar possui o Grupamento Aeromarítimo, que atua à 

parte, com uma aeronave Esquilo e o Corpo de Bombeiros que atua com um avião AT802F, 

de combate a incêndios. 

Aqui ocorreu o inverso da integração. Cada instituição, a começar pela Polícia Militar 

e depois pelo Corpo de Bombeiros, se desvinculou da coordenadoria. A atuação integrada 

se tornou inviável, principalmente, pela forte conotação política existente na coordenadoria, 

que atualmente atende ao Governo do Estado. A polícia Civil mantém suas aeronaves 

naquele local, em virtude das necessidades logísticas, porém, a coordenação dos vôos é 

exercida exclusivamente pelo chefe da Polícia Civil. 

Brasília atua de forma diferenciada dos demais Estados, pois suas forças de Defesa 

Social, atuam separadamente, O Corpo de Bombeiros possui um helicóptero, a Polícia Civil 

dois helicópteros e a Policia Militar um helicóptero. Cada qual desempenha isoladamente 

suas atividades em locais distintos, embora, eventualmente se verifique relações interativas 

e operações conjuntas ou ainda, operações coordenadas. 
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Portanto, em Brasília, as atividades aéreas bem como os órgãos de Defesa Social 

não estão integrados. 

O Estado de São Paulo possui o denominado Serviço Aerotático da Polícia Civil 

contando com três aeronaves esquilo e o Grupamento de radiopatrulha aérea – GRPAer da 

Polícia Militar, contando com 14 helicópteros. Ambos atuam de forma individual, contudo a 

Polícia Militar apóia as atividades desenvolvidas pelo Corpo de Bombeiros. 

Assim, da mesma forma que em Brasília, em São Paulo as atividades aéreas bem 

como os órgãos de Defesa Social não estão integrados. 

A Polícia Militar do Estado de Goiás recebeu sua primeira aeronave no ano de 1981. 

Na época o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar eram instituição única. Hoje, já 

separados, a PMGO atua de forma isolada através do grupo de radiopatrulha Aérea 

(GRAer). Eventualmente apóiam a Polícia Civil e o Corpo de Bombeiros, entidades que não 

possuem helicópteros. 

Após uma breve análise das experiências existentes em nossa federação,  destaca-

se que os grupamentos aéreos são conjuntos onde existem menos recursos disponíveis 

para aplicação nesta modalidade de policiamento. Eles nascem em conjunto quando da 

aquisição de poucas aeronaves, e a participação das diversas instituições indica uma 

legitimação da distribuição e uso dos equipamentos, mas esta participação, a qual muitas 

vezes são chamadas de integração, consiste na verdade, na liberação de alguns 

funcionários da entidade envolvida, seja, Polícia Civil, seja o corpo de Bombeiros a fim de 

que venham a se inserir na equipe que vai formar o grupamento aéreo. A indicação ou 

escolha segue mais a vertente do interesse individual do profissional ou alguma indicação. 

verifica-se esta tendência principalmente quando as aeronaves são adquiridas com recursos 

da Secretaria Nacional de Segurança Pública - SENASP, e ainda quando o envio do recurso 

perpassa por um órgão central, como a secretaria de Defesa Social.  

Esta atuação conjunta ocorreu em quase todos os Estados do nordeste, que 

começaram a atuar com aeronaves mais recentemente. O recurso é proveniente da 

SENASP e exige que haja uma Secretaria de Defesa Social ou órgão similar que centraliza 

e coordena a operação com aeronaves no respectivo Estado. Tal fato foi verificado nos 

Estados de Pernambuco, Piauí, Ceará e Maranhão. 

Quando o recurso vem através de um órgão central, ele é aplicado na estrutura 

conjunta, muito mais por uma disposição formal. Esta aplicação é mais presente nos 
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estados do nordeste, pois sua história de emprego de aeronaves nas atividades de Defesa 

Social é mais recente e foi possível, principalmente devido aos recursos da SENASP. 

Por outro lado, quando a organização possui disponibilidade de seu próprio recurso 

para aquisição da aeronave, nos parece que ela opta por construir seu próprio grupamento. 

Não existe uma vontade guiada para o trabalho conjunto e integrado entre os setores 

envolvidos. É o caso de Brasília, São Paulo e Minas Gerais. 

Logo, pela análise efetivada, nota-se que uma integração efetiva, onde exista não 

somente uma participação de recursos humanos das duas instituições, mas principalmente, 

um investimento verdadeiro por parte da organização no grupamento não foi verificado em 

nenhum Estado da Federação. 

 
       Quadro 2.2: Disponibilidade de helicópteros nas instituições de Defesa Social 
        nos diversos Estados Brasileiros. 

Região Estado Secretaria (1) PM BM PC 
Outros 

(2) Total 

Norte             0 

Centro Oeste Brasília  1 1 2  4 

  Goiás  1    1 

  Espírito Santo  2    2 

Sudeste Minas Gerais  7 0 2 1 10 

  Rio de Janeiro  1 1  7 9 

  São Paulo   13  3  16 

Sul Rio Gde do Sul   4   4 

  Santa Catarina(3)  2    2 

  Alagoas     2 2 

  Ceará 4     4 

Nordeste Maranhão 3     3 

 Piauí(1) 1     1 

  Rio Gde do Norte 1     1 

Total 9 27 6 7 10 59 

           Fonte: Lima (2003, p.39) 

 (1) Órgão da administração direta responsável pela Defesa Social no respectivo Estado. 

   (2) órgão da administração indireta, responsável por atividades junto ao governo do Estado. 

(3) As aeronaves de Sta Catarina assim como o helicóptero disponibilizado no Estado do 

Piauí são locados de empresa particular. 

 

2.3.4 O choque de gestão implementado em Minas Gerais 

 No período compreendido entre 2.002 e 2.004, o Governo do Estado de Minas 

Gerais implementou um conjunto de medidas com vista a sanear a administração Estadual, 

bem como otimizar a prestação de serviços. 
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Este conjunto de medidas foi denominado pelo novo chefe do executivo mineiro 

como Choque de Gestão.  Esta metodologia de trabalho possibilitou a redução do déficit 

público aliado à prestação de serviços públicos estaduais com maior efetividade. 

No campo da Segurança Pública, através da Secretaria de Estado de Defesa Social 

(SEDS) foram implementadas ações e projetos, voltados em última instância, para a 

redução do crescimento da violência e da criminalidade. O ponto chave das atividades era 

aumentar a eficiência das instituições policiais mineiras, juntamente com o resgate do 

sentimento de confiança da população, no sistema de Segurança Pública no Estado. 

O Sistema de Defesa Social do Estado de Minas Gerais é composto pela Polícia 

Militar, Polícia Civil, Corpo de Bombeiros, Subsecretaria de Administração Penitenciária e a 

Defensoria Pública. Contudo, verifica-se que se de um lado o perfil da criminalidade, 

organizada, qualificado pelo porte de armamento moderno e criativas e inéditas formas de 

realização da empreitada criminosa, do outro lado as instituições de Defesa Social 

responsáveis por prestar serviços de segurança à população, permanecem segredadas e 

suas ações, o que minora sobremaneira o potencial de respostas destas instituições.  

Dentre as várias medidas adotadas pelo governo, uma delas foi a criação da 

Superintendência de Integração do Sistema de Defesa Social, que ficou responsável por 

operacionalizar a política de integração dos órgãos componentes do referido sistema de 

defesa, em conformidade com o Plano Nacional de Segurança Pública. Esta 

superintendência deverá atuar quase como uma mediadora entre as instituições, facilitando 

a comunicação e favorecendo que a integração ocorra mais por propulsão das próprias 

instituições envolvidas. 

A tônica do trabalho constitui-se na integração da Polícia Militar e Polícia Civil, que 

possuem maior efetivo e cultura organizacional bastante distintas, surgindo assim maiores 

dificuldades em adotar esta nova linha de trabalho. Estas duas instituições aparentemente 

não se comunicavam operacionalmente, ou seja, as experiências e conhecimentos em uma 

não são acessados pela outra, o que culminava com a duplicação de atividades idênticas, 

além de emperrar o funcionamento do sistema denominado ciclo completo de polícia11, o 

que resultava em prejuízo para a população como um todo. 

 
 
 
 
 

                                                 
11 O ciclo completo de polícia é uma abstração teórica, que envolve a eclosão do delito e vai até a conclusão do 

inquérito civil-criminal. 
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Figura 2.3: Organograma sintético da Superintendência de Integração 
 do Sistema de Defesa Social da SEDS. 

 

Fonte: Secretaria de Defesa Social 

A Superintendência de Integração, adotou a linha de trabalho preconizada pela 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), e adotou um modelo estruturado em 

quatro diretorias que tratam especificamente da integração dos sistemas informatizados, do 

planejamento das operações, do controle de qualidade realizado principalmente pela 

auditoria e pelas corregedorias de cada instituição, e ensino e pesquisa. 

O eixo motriz do projeto é a integração da Polícia Civil e Polícia Militar considerado 

como o mais árduo de ser realizado, principalmente pela resistência cultural encontrada nas 

duas instituições, em maior ou menor grau. Uma vez integrados determinados serviços 

prestados por estas instituições, as demais integrantes do Sistema de Defesa Social, tais 

como Corpo de bombeiro e o sistema prisional, terão uma enorme facilidade em aderir à 

iniciativa. 

 

2.4  Relações interorganizacionais 

A integração das instituições é o resultado da especialização de determinados 

setores das grandes organizações, que passam a possuir gerências ou seções que cuidam 

de atividades muito semelhantes, direcionadas aos mesmos clientes numa mesma área 

geográfica. 

As organizações sempre desenvolveram relações recíprocas ao longo dos tempos. 

Enquanto algumas dessas relações podem ter pequena importância para as instituições 

envolvidas, em outras situações estas relações podem ser vitais para a organização. 
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Na verdade, os teóricos organizacionais têm reconhecido cada vez mais a 

importância das relações interorganizacionais, como atesta Cook apud Hall (1995, p. 170), 

“Durante a última década, tem havido um interesse crescente entre os teóricos 

organizacionais sobre as relações ambiente-organização.” 

Inicialmente verificaremos as formas básicas em que as relações 

interorganizacionais se materializam. Há um consenso geral de que estas relações de 

manifestam através de três formas: 

Relação diática (ou de pares): São estabelecidas relações entre duas organizações 

que deve permitir a chamada “via de mão-dupla” onde se verifica um permanente dar-

receber. O exemplo mais significativo se obtém da celebração de um convênio para 

educação, como o realizado entre a Fundação de Desenvolvimento e Pesquisa – FUNDEP 

e a Universidade Federal de Minas Gerais – UFMG. 

Conjunto organizacional: Consiste num conjunto de organizações formando uma 

aliança de trabalho temporário, votado para determinadas ações (ALDRICH apud  HALL, 

1995, p.171). O conjunto organizacional pode ser visualizado como uma organização 

realizando relações diáticas com outras instituições. Mas neste caso as outras instituições 

não interagem entre si, apenas interagem entre elas e a instituição principal. 

Um exemplo pode ser verificado nas lojas instaladas em um Shopping. Elas 

possuem uma intensa relação, Ponto de Vendas <=> Shopping, estabelecida através de 

contrato, porém, não interagem entre si necessariamente. Apenas eventualmente. 

Redes interorganizacionais: Este tipo de relacionamento é mais inclusivo. Existe 

um tipo específico de relação entre cada organização envolvida no processo. No caso do 

Sistema de defesa Social, ocorre de forma semelhante. Existem relações específicas entre 

cada instituição do sistema.  

 
A rede interorganizacional é o padrão total de inter-relações entre um aglomerado de 
organizações que se entrelaçam num sistema social para atingir metas coletivas e de 
auto-interesse ou para solucionar problemas específicos, Van de Ven e Ferry apud 
Holl (1995, p. 172). 
 
 

A Polícia Militar possui uma relação específica com a Polícia Civil, e ambas possuem 

relações específicas com a Secretaria de Defesa Social. Da mesma forma, a Sub Secretaria 

de Administração Penitenciária possui relação específica com a Polícia Civil e ambas 

possuem relações específicas com a Polícia Militar, e assim por diante. 
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Figura 2.4: Formas de relações interorganizacionais. 

  
 Fonte: Van de Ven e Ferry apud Hall (1995, p. 172) 

As relações interorganizacionais dentro de uma rede interorganizacional são 

classificadas por Hall (1975, p. 173), quanto à qualidade, forma e intensidade. No que tange 

à qualidade das relações temos um ambiente conflitivo, neutro ou cooperativo. Quanto à 

forma como se dão estas relações temos ambientes de baixa formalização, média 

formalização ou formalização elevada. Finalmente, no que tange à intensidade ou 

quantidade das relações de interação, Hall as classifica como infrequente, ocasional e 

regular. 

O Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, atualmente desenvolvem relações, que 

seriam classificadas como cooperativas e regulares e de média formalização.  Mas observa-

se que esta afirmação não elide a existência de conflito e variação na freqüência destas 

relações. O que vai ser determinante nestas modificações no espectro de relações, consiste 

justamente no evento em que as duas instituições atuaram e ainda, os setores envolvidos. 

Na atuação em um evento desportivo de grandes proporções, por exemplo, podem 

surgir conflitos entre os setores envolvidos e por outro lado, um maior número de contatos 

interativos nos níveis de comando, gerência e execução, ou atividade de linha. Porém tais 

fatores não vão alterar o ambiente geral em que as duas instituições interagem. Como foi 

dito, relações cooperativas e regulares. 

A formalização das relações vai depender muito do tipo de relação estabelecida, e 

indiretamente, pelo tipo de direção à frente das instituições. Isto porque em estilos 

administrativos mais burocratizados, tende-se a existir relações de formalização elevada. 

 Por outro lado, embora possam ser constatadas no setor privado, as análises das 

relações interorganizacionais têm sido maciçamente voltadas para a prestação de serviços 

humanos, tais como a assistência à saúde, serviços empregatícios, organizações de 

atendimento aos jovens, organizações de assistência social e similares. A razão disto esta 

na crença de que a coordenação interorganizacional levaria a um aperfeiçoamento da 

prestação de serviços a custos menos elevados. 
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Neste sentido pronunciou-se o Secretário de defesa social, Minas Gerais, (2004a, p.3); “Vale 

ressaltar que essas duas dimensões complementares da integração têm como objetivo 

básico potencializar a ação policial preventiva e repressiva, visando a redução dos índices 

de criminalidade.” 

 

2.4.1 Análise das interações organizacionais 

A fim de verificarmos a ocorrência de uma integração entre instituições deveremos 

analisar algumas características gerais a respeito destas relações.  

Várias são as condições que podem influir para o sucesso ou insucesso de uma 

empreitada que vise inter-relacionar duas instituições. Hall (1995, p.177) aponta as 

características gerais do ambiente em que se inserem as organizações, os fatores 

situacionais específicos, as bases da interação, o fluxo de recursos e as formas de 

transação real e as conseqüências das relações. 

 

2.4.1.1 Contexto Cultural 

 Quando analisa-se as características gerais do ambiente, Hall aponta as condições 

tecnológicas, os mandados legais, o aspecto político e o econômico, a questão demográfica, 

citando ainda as categorias ecológica e cultural. 

 Tratar-se-á resumidamente daqueles aspectos que vão influir na pesquisa. Os 

mandados legais referem-se às disposições de leis a respeito das atividades a serem 

desenvolvidas em cada instituição, além da possibilidade ou vedação à integração das 

respectivas instituições bem como, de que forma ela é permitida me lei. 

 O aspecto político insere-se no contexto administrativo do respectivo ente federativo. 

Este aspecto está relacionado a existência de uma linha diretora governamental em que a 

integração pode não ser entendida como satisfatória ou até, como no caso de Minas Gerais, 

é estimulada, sendo colocada como ponto indiscutível. 

O aspecto econômico sempre é vital para implementação de medidas desta 

natureza. Diagnosticar o incremento de custos ou ainda redução nos gastos são indicadores 

que vão conduzir o projeto de integração ao sucesso ou fracasso. Aiken e Hage apud Hall 

(1995, p. 179) relatam que “a escassez de recursos une as organizações”. Atualmente, 
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medidas que venham a representar aumento de gastos por parte do governo são preteridas 

em favor de medidas que não representam gastos, ao passo que as ações com vistas a 

economia de recursos são mais desejáveis do que as demais. 

 A questão demográfica pode ser decisivo ou relevante. Cabe saber onde são 

prestados os serviços de cada organização ou ainda onde se encontram seus clientes. A 

extensão territorial efetiva de cada organização é outro fator que deve ser reservado 

especial atenção. 

 Finalmente a temos a questão cultural. O contexto cultural onde as relações 

interorganizacionais se darão, podem contribuir positiva ou negativamente na efetivação 

destas relações. 

 

2.4.1.2 Fatores situacionais específicos 

Há muito se reconhece que as organizações operam o “campo de outras 

organizações. Este campo recebe diferenciadas denominações. Alguns integrantes da 

Polícia Militar trata como “área cinzenta” aquelas áreas onde existe uma indefinição ou 

certeza a respeito da atuação de duas ou mais organizações. Hall aponta que um 

importante fator é a conscientização de cada organização da existência deste ponto de 

interseção de prestação de serviços das instituições envolvidas. 

As organizações variam quanto à sua conscientização sobre o campo que as cerca. 
A conscientização se refere tanto ao reconhecimento das outras organizações quanto 
ao reconhecimento pelos representantes organizacionais de que sua organização é 
interdependente de outras organizações de seu campo de atuação (HALL, 1995, p. 
178) 

 Na verdade não é fácil envolver as pessoas com culturas diferentes, principalmente, 

quando os líderes ou aqueles com algum indício de legitimidade, são radicais e céticos no 

ponto de vista do isolacionismo que as instituições ou as atividades são estanques e não 

interligadas. 

 

2.4.1.3 Bases da interação 

 As relações interorganizacionais não acontecem simplesmente. Elas ocorrem num 

ambiente e num contexto situacional. Portanto, existem motivos que levam as organizações 

a se integrarem ou interrelacionarem e, estes motivos são as bases da interação. 

Trataremos das quatro bases da interação. 
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 A primeira delas é  base ad hoc. Neste tipo de motivação não existe nenhuma ou 

quase nenhuma padronização. Isto porque estas relações ocorrem diante de um problema 

ou necessidade. Diante de uma calamidade, por exemplo, as organizações poderão se unir 

para melhor solucionar os problemas. Este tipo de relação também é conhecido como Força 

Tarefa, contudo, neste último caso, o objeto das relações são as pessoas. Estas relações 

tendem a ser pontuais e isoladas, portanto, não possuem grande importância na perspectiva 

deste trabalho. 

 A segunda base de interação é a base de troca. Mais praticada entre as 

organizações privadas, pois é indicada no caso de aquisição de recursos. Ela assemelha-se 

a uma barganha, e não chega a configurar uma negociação, nem a formalização de um 

contrato. No caso das empresas públicas seria um andar abaixo do convênio, pois este é 

um ato formal. A base de troca na perspectiva das organizações públicas, assemelha-se a 

acordos informais, e por isto mesmo, ocorrem em situações de menor escala e mas com 

maior frequência. 

 A terceira base se constitui dos acordos formalizados. Neste caso a 

interdependência das organizações recebe a sanção oficial das partes. No caso das  

organizações públicas é a formalização do convênio. 

 Finalmente tem-se como quarta base, a obrigatoriedade, que consiste numa 

determinação legal a fim de que se opere a integração. É a imposição legal. Mais comum no 

caso das organizações governamentais e rara de ocorrer no caso das empresas privadas. 

 A obrigatoriedade se consubstancia num feixe normativo que impõe alinha de ação e 

padrões de trabalho às entidades envolvidas. Algumas vezes estas imposições se chocam 

com o caminho e a realidade que alguma instituição já venha adotando. Recentemente, na 

RMBH em Minas Gerais, a SEDS determinou que as companhias de Polícia Militar deveriam 

atuar num mesmo espaço geográfico que as Delegacias Distritais. A Polícia Civil então foi 

obrigada a se adequar à realidade já instalada pela PMMG.  

A obrigatoriedade se refere à medida em que as relações são regidas por leis ou 
regulamentos. Essas leis ou regulamentos são impostos à relação por normas 
legislativas ou administrativas. [...] Halpert (1981) assinala que a relação obrigatória 
pode colocar uma organização numa posição contraditória. O cumprimento da ordem 
pode romper com procedimentos já estabelecidos. Ao mesmo tempo, ele pode ser 
necessário para a organização, caso ela pretenda receber apoio financeiro (HALL, 
1995, p. 181). 

 Outro exemplo muito afeto à PMMG e ao próprio BTL RPAer consiste no Decreto nº 

10.060, de 09 de junho de 2005 que cria o programa de Prevenção e Combate a Incêndios 

Florestais, denominado Força-Tarefa Previncêndio – FTP, para a proteção das unidades de 



 
 

Fl. 55 

conservação, fragmentos florestais, reflorestamento e estabelece as ações a serem 

desenvolvidas. 

O FTP consiste na integração de vários órgãos estaduais com a participação de 

outras entidades inclusive de representante do IBAMA, que ela, a FTP, possui atribuição de 

planejar e combater incêndios nas áreas citadas, no período de 15 de junho à 15 de 

novembro de cada ano. 

O FTP consiste eminentemente em uma integração legal, porque foi imposta por 

decreto do governador, e envolve a efetiva integração de vários órgãos, como se verifica no 

art.5º do referido decreto: 

 
Art. 5º Sem prejuízo de suas atribuições legais, integrarão a FTP os seguntes órgãos 
e entidades: 
I – Instituto Estadual de Florestas – IEF 
II – Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais – CBMMG 
III – Polícia Militar de Minas Gerais – PMMG 
IV – Polícia Civil do Estado de Minas Gerais; e 
V – Coordenadoria Estadual de Defesa Civil – CEDEC/MG. (Minas Gerais, 2005b, p. 
1) 

 
 Esta coordenadoria utiliza as aeronaves das diversas entidades citadas, pelo que 

econsubstancia efetivamente na integração dos recursos aéreos do CBBMG, da PMMG e 

da Polícia Civil.  

  

2.4.2 Formas  de transação 

 Das formas de interação, o que mais interessa é a cooperação, o conflito e a 

resolução do conflito.  

De acordo com Mulford apud Hall (1995, p. 186) a cooperação é um processo pelo 

qual as organizações perseguem suas próprias metas e desse modo preservam sua 

autonomia, enquanto, ao mesmo tempo, orientam suas ações para a resolução de um 

problema comum. 

 O processo de cooperação envolve menor investimento por parte das organizações e 

pode estar presente na produção de produtos ou serviços.  

O conflito, por sua vez, é um processo de oposição. Uma parte envolvida, tenta 

bloquear ou perturbar as atividades da outra. Observa Galtung apud Hall (1995, p. 189) que 

o conflito pode ocorrer no nível individual e coletivo, dentro ou entre os sistemas sociais. O 

conflito pode se materializar como competições, ou fora da base regulamentar como disputa 



 
 

Fl. 56 

de domínio ou disputas de ordem política, como a luta pelo gerenciamento ou direção das 

atividades. 

 O conflito pode ser aberto, o que é mais incomum, ou velado. Enquanto Assael apud  

Hall (1195, p. 187) entende que o conflito é benéfico e pode trazer resultados a longo prazo, 

Zeits apud Hall (1995, p. 187) sustenta que o conflito é integrador e desintegrador do 

sistema. A resolução de velhos conflitos prepara o terreno para o surgimento de novos 

conflitos de maneira dialética. 

 Finalmente temos a resolução dos conflitos. De acordo com House e Kerr apud  Hall, 

(1995, p. 187) existem quatro técnicas de resolução de conflitos. Na primeira delas os 

conflitos podem ser ignorados ou evitados. Na segunda forma os problemas podem ser 

atenuados, desvalorizando-se as diferenças e enfatizando os interesses comuns. Uma 

terceira forma, os problemas podem ser  abertamente confrontados trabalhando-se as 

diferenças, como no caso da negociação coletiva. 

 A última forma de se solucionar um conflito, perpassa pela submissão das partes em 

conflito a um poder hierárquico, dentro ou fora da organização, que vai delinear a solução ao 

problema, pois este poder hierárquico é quem vai determinar quais caminhos a seguir. 

 

 

2.4.3 Evolução do conceito burocrático de gerenciamento 

O Estado, desde impérios absolutistas, o surgimento e ascensão da burguesia, 

passou por várias transformações. Dos mais ortodoxos até os mais liberais, causou diversos 

conflitos de interesses internos e externos. Se antes Maquiavel abolia a anarquia, a 

democracia e a oligarquia, dizendo que o principado seria mais eficiente e legítimo, 

passando pelo ”deixar fazer e deixar passar” do liberalismo francês, Karl Marx e sua lutas de 

classes tinha como ênfase um Estado que igualasse os desiguais. Finalmente se desenha o 

Estado do bem estar social, o  democrático de Direito e o Estado da democracia 

participativa.  

Em um primeiro momento, um Estado patrimonialista e estritamente dominador é 

verificado na história, cujo princípio assentava no poder e vontade do soberano. O Estado e 

o soberano mesclavam-se, não sabendo o que partia do interesse privado e o que era 

interesse público (COSTA JÚNIOR, 2003, p.12). 

Na verdade, a prevalecia estrita e incontestável vontade do soberano, ainda que não 

fossem altruístas as suas razões. Neste Estado a dominação tradicional preponderava.  
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No Brasil, até início da década de 90, o Estado tinha um papel forte na atividade 

política e econômica, sendo um interventor em potencial em todos os ramos, típico do 

modelo gerencial. As conseqüências foram desastrosas: economia estagnada, índices 

inflacionários altos e crescentes. O Estado, que detinha todo o poder e controle burocrático, 

não conseguia exercer suas funções de modo coerente e eficiente, ou seja, não atendia aos 

fins para os quais foi constituídos. Uma atividade burocrática em excesso levava ao 

distanciamento entre dominante e dominado.  

Em resposta a crise do Estado, a crise fiscal, como estratégia parta reduzir custos e 

tornar mais eficiente a administração dos inúmeros serviços que cabiam ao Estado, 

emergiu, na segunda metade do século XX, a administração publica gerencial, inicialmente 

em governos de cunho neoliberal (Reagan e Thatcher). Uma de suas linhas foi a integração 

de entidades públicas, como forma de reduzir a burocracia, aumentar a eficiência na 

prestação de serviço e reduzir custos. 

Temos na visão de (MEIRELLES, 1999, p.360) a idéia de que a ampliação das 

funções estatais, a sua complexidade, o custo das obras públicas vêm abalando, dia a dia, 

os fundamentos da Administração clássica, exigindo novas formas e meios de prestação de 

serviços afetos ao Estado. 

Evoluímos, cronologicamente, dos serviços públicos centralizados para os 
serviços delegados a particulares e destes, passamos aos serviços 
outorgados a autarquias e, finalmente, chegamos aos serviços de interesse 
recíproco de entidades públicas e organizações particulares realizados em 
mútua cooperação, sob as formas de convênios e consórcios administrativos. 
(MEIRELLES, 1999, p.360) 

 

Portanto, não basta a modificação instrumental da prestação de serviços públicos na 

área de responsabilidade de uma administração. Necessário se torna a ampliação territorial 

e a conjugação de recursos técnicos e financeiros de outros interessados na sua realização. 

Desse modo conseguem-se serviços de alto custo que jamais ou com muito dispêndio 

estariam ao alcance de uma Administração menos abastada. Daí o surgimento num primeiro 

momento dos convênios e consórcios administrativos e em seguida da integração de 

instituições. 

 Na seção seguinte faremos uma análise do emprego de aeronaves nas atividades de 

defesa social. 



SEÇÃO 3 

A UTILIZAÇÃO DO RECURSO AÉREO NA DEFESA SOCIAL 
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3.  A UTILIZAÇÃO DO RECURSO AÉREO NA DEFESA SOCIAL 

 

 O Corpo de Bombeiros sofre os efeitos das transformações por que passa a sociedade, 

da mesma forma que a Polícia Militar. Aliado a este aspecto, ao crescimento desordenado das 

cidades, o aumento de construções irregulares, o incremento de veículos trafegando pelas 

estradas, dentre outros fatores, concorrem para um aumento exagerado na demanda pelos 

serviços prestados pelo Corpo de Bombeiros. 

 Como era de se esperar a instituição identificou a necessidade de implementar em suas 

atividades diárias o emprego de aeronaves nos moldes de corporações de outros Estados como 

Brasília e Rio de Janeiro. 

 Veremos agora qual é a ideologia que move a criação de um grupo aéreo no Corpo de 

Bombeiros Militar de Minas Gerais. 

 

3.1  O emprego de aeronaves nas atividades do Corpo de Bombeiros 

3.1.1  Motivação da criação do Grupamento de Operações Aéreas 

A aplicabilidade de diversos recursos e instrumentos na atividade de defesa Social 

exigem, concomitantemente, a busca de estratégias modernas que otimizem e qualifiquem os 

resultados que se deseja atingir. 

Existem vários modelos que podem ser amoldados às diversas entidades, de acordo 

com a sua cultura organizacional e os objetivos que se pretende alcançar. Nesse estudo, 

observar-se-á os seguintes modelos, voltados para a gerência dos órgãos públicos, quais 

sejam: o Burocrático e o Gerencial. 

De início, cabe citar Max Weber apud  Chiavenato (1979, p.53) que, em suas doutrinas, 

apresenta três espécies de dominação a que se pode submeter o homem: uma tradicional, uma 

técnica-racional1 e uma carismática. A primeira refere-se a antigas e assentadas posturas de 

uma comunidade, pautadas em usos e costumes aceitos.  

                                                 
1 A denominação”modelo de dominação técnica-racional”não é unânime na literatura. Há, leituras de 
Weber que interpretam a existência de Estado somente no modelo técnico, inexistindo essa concepção 
nos demais modelos.  



 
 

Fl. 60 

A dominação carismática centra suas bases na personalidade e nos dons e qualidades 

excepcionais conferidos a determinado indivíduo, através de um discurso político convincente, 

em que o líder é comparado a uma verdadeira divindade. 

Na dominação técnica-racional, há alguns pressupostos que norteiam as atividades 

dominadoras: a especialidade, a burocracia, a impessoalidade, o fundamento legal e o 

escalonamento hierárquico.  

O primeiro pressuposto da técnica-racional está adstrito aos conceitos de eficiência 

entre governo e sociedade, isto é, quanto mais especializado em determinada atividade melhor 

o governo (dominante) poderá atender a sociedade (dominado) ou ainda, melhor empenho 

aquele poderá exercer em relação a este. Quanto mais especializar-se o Estado em 

determinadas atividades, mais eficiente será o seu atendimento e conseqüentemente, a 

satisfação das necessidades dos integrantes da sociedade, através de uma supremacia técnica.  

O segundo pressuposto refere-se à burocracia, no sentido de criar métodos e modelos 

formais para a execução do serviço estatal. É a formalização da atividade como mais uma 

forma de controle estatal de modo teleológico, ou seja, os desempenhos tem por bases os fins 

colimados pelo Estado.  

Quando se detém às demandas do Corpo de Bombeiros, lado a lado com a 

especialização de atividades na prestação de serviços, deparamos com alguns fatores que 

ensejam a criação de um grupamento especializado em atividades com emprego de aeronaves, 

a fim de dar respostas às crescentes necessidades sociais e conseqüentemente institucionais 

que surgem. 

 O primeiro fator é citado por Ramos (2002, p.14) “[...] o CBMMG não possui um serviço 

estruturado de apoio aéreo no cumprimento de suas missões e quando é exigido o emprego de 

aeronaves se recorre a outros órgãos, principalmente a PMMG”. 

 A inexistência de um grupamento aéreo no bombeiro se faz notar, principalmente, nas 

ocorrências de incêndios em meio rural e em grandes sinistros. Diante deste tipo específico de 

demanda por vezes, realmente é a Polícia Militar que apóia o CBMMG. 

A segunda motivação da criação do grupamento aéreo no Corpo de Bombeiros: a 

melhoria da prestação de serviços daquela instituição, passa obrigatoriamente pela 

especialização da sua atividade. Quando se pensa na criação de um grupamento aéreo, 

vislumbra-se a dedicação à uma atividade altamente especializada. No entendimento de 

Chiavenato (1979, p.57) “a especialização ocorre em uma organização quando esta necessita 
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de aumentar a eficiência e a melhoria da qualidade de trabalho”. Assim, têm-se dois pólos que 

acabam por se unir do produto final, qual seja, a prestação de serviço com qualidade por um 

grupamento especializado.  

 O terceiro fator se assenta na extensão do território mineiro, palco da atuação do Corpo 

de Bombeiros, bem como da Polícia Militar. Segundo pesquisa da empresa Infra-estrutura 

Brasil, o Estado de Minas Gerais possui uma área de mais de 588 mil quilômetros quadrados e 

uma população que chega próximo aos 18 milhões, sendo a segunda maior do país no que se 

refere aos Estados da federação. Existem 853 municípios e mais de 1.500 distritos. Minas 

Gerais é pois, o maior Estado da região Sudeste. Além disto o Estado é um importante pólo 

industrial concentrando cerca de 10% do PIB nacional, (RAMOS, 2002, p.22). 

Para entender esta magnitude, servimo-nos de um exercício de criatividade. Partindo de 

Belo Horizonte, identifica-se os oito pontos extremos do estado quais sejam, Juvenília, cidade 

de divisa com a Bahia, próximo ao Rio São Francisco. Salto da Divisa, que se localiza na divisa 

com a Bahia ao lado do Rio Jequitinhonha. Aimorés, cidade que faz divisa com Espírito Santo, 

ao lado do Rio Doce. Pirapetinga que faz divisa com o Rio de Janeiro, próximo ao leito do Rio 

Paraíba. Extrema, cidade do sudoeste mineiro, que faz divisa com São Paulo. Arceburgo que 

fica próximo a Poços de Caldas e faz divisa com São Paulo na região de Ribeirão Preto. Porto 

Alencastro no Triângulo Mineiro próximo à divisa com os Estados de São Paulo e Goiás e 

finalizando o círculo, a cidade de Palmital que se situa na divisa de Minas com Goiás, próximo à 

região de aproximadamente 2km de divisa do Distrito Federal e Minas Gerais.  

 Os serviços públicos do Corpo de Bombeiros devem ser prestados em todos os 

municípios mineiros. Não somente chegar ao local mas principalmente atingir pontos de difícil 

acesso, com grande rapidez e versatilidade, é uma condição necessária às atividades de 

Defesa Civil.  Assim, o recurso aéreo é uma importante ferramenta de análise e preparação na 

prestação de serviços específicos da instituição, quando surge uma demanda e, perdura 

durante toda a prestação da atividade. 

Seguindo por terra totalizam quase 6.000 Km em estradas não tão boas. As distâncias 

por terra e ar estão demonstradas no gráfico 3.1. 

 Concluímos pois, dentre outros fatores, os principais levantados pela instituição como 

fatores que ensejaram a criação do Grupamento Aéreo do Corpo de Bombeiros, quais sejam; a 

inexistência deste tipo de atividade  na instituição, a melhoria da prestação de serviços, a 

necessidade de se vencer as distâncias dentro do Estado, incremento de demandas de socorro. 
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Gráfico 3.1: Distância em kilômetros seguindo por estradas em terra 
e em milhas náuticas em linha reta de Belo Horizonte aos oito pontos 
extremos de Minas Gerais. 
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Fonte: Mapa rodoviário DER 2004 e carta aeronáutica 
(1)  Milhas Náuticas:  medida  de  distância  aeronáutica  que  equivale  a 

 aproximadamente1,853 Km 
 

 A quarta e decisiva questão se insere no contexto institucional do CBMMG. Em julho de 

1999 o Corpo de Bombeiros separou-se da PMMG, sendo que alguns integrantes do Corpaer 

optaram por servir no CBMMG. Dentre eles destacam-se os seguintes militares, descritos na 

tabela 3.1, sendo que estes militares tinham a intenção de criar um Grupamento Aéreo no 

CBMMG. 

 
      Tabela 3.1: Integrantes do CORPAER que optaram por servir no 
                       CBMMG quando da separação da PMMG 

NOME HABILITAÇÃO 

Cel MARCELINO Duarte Coelho INVH PCH 

TC ETVAN Geraldo Fonseca INVH PCH 

TC AURÉLIO Sávio M. Terra INVH PCH 

Maj CLEBERSON Pereira Santos PCH 

Cap Maurício de Lima RAMOS PC 

Sub Ten WILLIAN OBSERVADOR AÉREO 

    Fonte: SRH (P/1) BTL RPAer 

 

 O CBMMG recebeu uma aeronave como depositário fiel com a qual realizou e vem 

realizando algumas missões esporádicas dentro e fora do Estado. 

 
No dia 23 de dezembro de 2001, uma aeronave CESSNA 210, prefixo PT KDO, como 
depositário fiel, através da Carta Precatória Criminal Urgente número 106/2001, citada na 
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figura 01, da Comarca de Pontes e Lacerda – MT, no qual o CBMMG se dispôs junto ao 
Juiz da referida Comarca, a empregar a aeronave citada em ações operacionais da 
Corporação. (RAMOS, 2002, p.23) 

 Em 09 de janeiro de 2002, o Comandante Geral do CBMMG, o Cel BM José Maria 

Gomes expediu a resolução nº 55 de 09 de janeiro de 2.002, criando o Grupamento de 

Operações Aéreas (GOA) no CBMMG subordinado ao Chefe do EMBM. Porém esta resolução 

foi cancelada, sendo que a resolução nº 61, de 22 de fevereiro de 2002, passou a 

responsabilidade pelas operações aéreas no CBMMG para o Comando Operacional de 

Bombeiros (COB). 

 A instrução nº 14 de 25 de março de 2002, determinou a transferência daqueles militares 

que possuíssem habilitação para o COB. 

[ . . .] 9.1 Pessoal 
a) Os militares que possuem habilidades específicas que possibilitem o emprego da 
aeronave, serão transferidos para o COB, que definirá a melhor forma de emprega-
los(sic), devendo as atividades aéreas serem assumidas pelos respectivos militares 
como encargo. [...] (Griffo nosso). 

 No ano de 2004, em virtude de um projeto de segurança com vias a tornar  mais segura 

a BR 381, que vai de Belo Horizonte à São Paulo, iniciou-se um processo licitatório com vistas à 

aquisição de dois helicópteros para o CBMMG. 

 No ano de 2005, treze Oficias do CBMMG iniciaram o Curso de Formação de 

Comandante de Operações Aéreas, na PMMG, com vistas a serem os futuros pilotos do 

CBMMG. 

 Estas foram as principais motivações para a criação de um grupamento aéreo no 

CBMMG.  No item seguinte, vamos abordar as demandas específicas da instituição Corpo de 

Bombeiros. 

 

3.1.2  Demandas específicas da Instituição 

 Com a separação do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar ocorrida no ano de 1999, 

muitas das atividades meio, detidamente atividades administrativas, que atendiam às duas 

instituições, sofreram uma meiose, ou seja, cada instituição passou a ter seu próprio corpo de 

atividades meio. Nesta oportunidade houve um período de transição: transferência e 

conhecimentos, aprendizado, estruturação técnica e logística até o estágio de total 

independência. 

 Contudo, algumas atividades essenciais, principalmente as relativas aos sistemas 

informatizados continuaram a ser prestadas ao Corpo de Bombeiros, porém agora, com 
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administração conjunta, tais como a formação de Oficiais do CBMMG na APM. Com a atividade 

aérea não foi diferente. O BTL RPAer continuou a apoiar o Corpo de Bombeiros naquelas 

atividades que se mostravam mais essenciais. 

 Na época o Corpo de Bombeiros, que perdera sua mobilidade por ar, chegou a solicitar 

que uma aeronave, especificamente um helicóptero modelo Esquilo (AS350B2), matrícula PP-

IEF, denominado ”GUARÁ 01”, adquirido pelo IEF passa-se a ser operada pelos pilotos que 

haviam optado por servir no Corpo de Bombeiros, pois a atividade de controle e combate a 

incêndios florestais eram da alçada deste órgão, além de se materializar em atividade altamente 

especializada. 

 Entretanto, a iniciativa foi frustrada em virtude de três circunstâncias: a primeira é que o 

Corpo de Bombeiros não possuía estrutura para operar aquela aeronave, quais sejam, infra 

estrutura de hangar e equipamentos adequados, pessoal qualificado e treinado, bases de apoio 

de combustível desconcentrado, ponto importantíssimo como será tratado nesta pesquisa, 

dentre outros. E este ponto, como se verá é um forte argumento para a atuação integrada entre 

PMMG e CBMMG. 

 O segundo ponto é que as atividades de fiscalização do meio ambiente, são realizadas 

também pela PMMG, através da Polícia de Meio Ambiente, e esta atividade representa cerca de 

90% das horas voadas pelo IEF desde o início do referido convênio, conforme se vê no gráfico 

3.2 na pg. 74. 

O terceiro ponto, e deve ser analisado detidamente, uma vez que o CBMMG passará 

pela mesma situação, é que a atividade principal desenvolvida pela aeronave PP-IEF é a 

fiscalização do meio ambiente, consubstanciada num convênio firmado no ano de 1998 entre a 

IEF/SEMAD e a PMMG, com o especial destaque para as diretrizes gerais para viabilizar 

operações aéreas de proteção, controle e fiscalização do meio ambiente, através do 

gerenciamento e apoio técnico-operacional da PMMG. 

O Convênio, no que se refere ao recurso aéreo, adveio da necessidade e empregar-se 

uma aeronave exclusivamente em missões de proteção ao meio ambiente. Tudo partiu das 

experiências que as autoridades ambientais, Diretor-Geral do IEF e o Secretário de Estado de 

Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, tiveram em atividades junto ao meio ambiente, 

valendo-se das aeronaves e da estrutura de apoio aéreo da PMMG. Contudo, muitas vezes as 

aeronaves da PMMG não estavam disponíveis, visto a demanda por segurança pública no 

estado, e as atividades de prevenção e repressão a infrações ambientais ficavam subjugadas 

(MARQUES, 2005, p.163). 
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 Assim, verifica-se que as atividades desenvolvidas pela aeronave IEF são 

eminentemente de preservação do meio ambiente e não do combate à incêndios, e portanto 

insere-se num contexto muito maior. No item 3.2.2 será realizada uma análise pormenorizada 

destas atividades. 

 O Corpo de Bombeiros, por sua vez,  desenvolve basicamente três atividades principais 

que correspondem ao socorro, salvamento e resgate. 

 Depreende da Constituição do Estado de Minas Gerais, com a redação dada pela 

Emenda Constitucional nº 39, de 02 de julho de 1999: 

Art. 142 [ . . .] 
II - ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações de defesa civil, 
a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento e 
estabelecimento de normas relativas à segurança das pessoas e de seus bens contra 
incêndio ou qualquer tipo de catástrofe. 

Defesa Civil consiste, segundo Brasil; Ministério da Integração Nacional (2002, p.79) “É 

o conjunto de ações preventivas, de socorro, assistenciais e reconstrutivas destinadas a evitar 

ou minimizar os desastres, preservar o moral da população e restabelecer a normalidade 

social.” 

De acordo com a Diretriz Auxiliar de Operações do CBMMG (2002, p.23), a prevenção 

de incêndios refere-se a ações de fiscalização de patrulhas de prevenções, guarnições de 

salvamento ou combate que antecipem e identifiquem o risco de eclosão de incêndios, com 

intuito de evitar o sinistro. O combate ao incêndio consiste em ações do Corpo de Bombeiros 

que exija a intervenção, através de guarnições compostas de bombeiros militares de combate a 

incêndio, com finalidade de extinguir o fogo deflagrado, preservando os indícios de suas 

causas, evitando a sua nova ignição. 

 As perícias consistem em ações de verificação do motivo do Incêndio, em locais onde 

ocorreram o sinistro. 

 A busca e salvamento são definidos também na Diretriz Auxiliar de Operações do 

CBMMG (2002, p.25): 

Atividades com a finalidade de localizar pessoas, animais e bens, resgatar pessoas e 
animais mortos, bem como, através das guarnições de resgate, prestar o suporte de vida 
necessário a pessoas vítimas de emergências clínicas e/ou traumática até sua entrega a 
ambiente hospitalar. 
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O resgate também está inserido neste contexto. O resgate é uma atividade que se 

destina a retirar o assistido do local do acidente e entregá-lo aos cuidados de um atendimento 

hospitalar ou pré-hospitalar2. 

Das atividades específicas do Corpo de Bombeiros, as atividades de combate e 

prevenção de incêndios, busca e salvamento, ai inserido o resgate e as atividades de defesa 

civil, são as principais demandas da instituição. Observa-se que em todas estas atividades, a 

prestação dos serviços será sobremaneira potencializada com a utilização do helicóptero. 

As atividades de defesa civil se encaixam com facilidade nas atividades desenvolvidas 

com utilização de aeronaves, como pode ser verificado nas Instruções do Comando da 

Aeronáutica (ICA) 100-4 que trata sobre ”Regras Especiais de Tráfego Aéreo para 

Helicópteros"; 

b. As operações aéreas policiais e/ou de defesa civil compreendem operações de busca, 
salvamento, resgate, observação de cortejos, controle de tumultos, distúrbios e motins, 
controle de tráfego rodoviário, ferroviário e urbano, prevenção e combate a incêndios de 
quaisquer tipos, patrulhamento de cidades, florestas, mananciais, estradas, rios, lagos e 
outras operações autorizadas pelo DAC. (BRASIL, Comando da Aeronáutica, 2004, p.34, 
grifo nosso) 

 Será procedida agora uma breve análise da estrutura e das atividades desenvolvidas 

pelo Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo. 

 

3.2  O emprego de aeronaves na Defesa Social no Estado de Minas Gerais 

 

3.2.1 O Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 

As primeiras atividades aéreas da Polícia Militar de Minas Gerais datam das décadas 

de 20 e 30. 

Atenta às necessidades de recursos materiais para bem cumprir sua missão 

institucional, a então força pública de Minas Gerais desenvolveu seus primeiros projetos de 

aquisição de aeronaves nos anos de 1921 e 1923. 

Assim, dois pilotos da força pública paulista, Capitães Ciancciulli e Reynaldo 

Gonçalves, foram destacados com o objetivo de instruir os oficiais mineiros. Transportada por 

                                                 
2 Atendimento pré hospitalar é um tratamento de estabilização do assistido até a sua chegada ao 
hospital. É realizado profissional habilitado da área de saúde. Em Minas o exemplo clássico é o 
atendimento via SAMU, ou o realizado pela Unidade de Suporte Avançado – USA do Corpo de 
Bombeiros. 
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via férrea, a então Estrada Férrea Central do Brasil, e desmontada, chegou a Belo Horizonte a 

primeira aeronave da Corporação: um AVRO 504, que nas Minas Gerais seria utilizada pela 

força pública na instrução de vôo de seus Oficiais. 

Este Curso de Aviação, que foi realizado no antigo Prado Mineiro, hoje a Academia 

de Polícia Militar, teve um curto período de existência. 

O Capitão Reynaldo Gonçalves, que se envolvera em duas revoltas ao tempo do 

Governo de Arthur Bernardes, iria envolver em outra, o que o impossibilitou de permanecer em 

Minas Gerais, a serviço de nossa força pública. 

O avião AVRO 504, designado para ser a primeira aeronave de instrução da força 

pública mineira, foi então utilizado, com êxito, em mais de 30 vôos, pela primeira aviadora 

brasileira, Senhora Anésia Pinheiro Macho. Todos estes vôos foram realizados no “campo de 

aviação” do Prado Mineiro, hoje pátio de formatura dos Cadetes da Polícia Militar. Em 1951, a 

Polícia Militar recebeu um avião PIPER, de fabricação americana, que foi doado pela então 

primeira dama do país, Sra. Darcy Vargas, através da fundação Getúlio Vargas. Nessa época 

era seu piloto o então Capitão Pedro Alves da Silva e mecânico o civil Chamoni Nacif Sobrinho. 

O referido avião atendia ao Conselho Diretor das Escolas Caio Martins, transportando 

médicos, dentistas e professores que atendiam aos menores daqueles estabelecimentos em 

Pirapora, São Romão, Januária, São Francisco Urucuia e Carinhanha, até a divisa com o 

Estado da Bahia. 

Apesar de sua missão não estar muito ligada à atividade fim da Polícia Militar, em 

1964, por ocasião do Movimento Revolucionário, serviu para fazer ligação entre o Comando 

Geral e os diversos Batalhões no interior do Estado. 

Contudo, tendo em vista a extinção das Escolas Caio Martins, a aeronave foi 

devolvida ao Departamento de Aviação Civil (DAC), em razão de cláusula contratual. 

Somente no ano de 1986, decorridos 66 anos das primeiras atividades aéreas 

desenvolvidas na Corporação, da Polícia Militar, como parte dos esforços para conter a 

escalada da violência e criminalidade, iniciou, de forma efetiva, o desenvolvimento de sua 

capacidade aeromóvel. 

Esta iniciativa ocorreu no governo do Dr. Hélio Garcia, oportunidade em que o Estado 

de Minas adquiriu uma aeronave Bell 222 destinada ao governo, uma aeronave Bell 206 que foi 

destinada à Polícia Civil, e três aeronaves Bell 206, sendo uma destinada à PMMG e as outras 

duas à CEMIG. 
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Assim, a primeira aeronave a equipar o BTL RPAer foi um helicóptero americano, 

denominado Jet Ranger 206-III, PT HSL, da Bell Helicopter. Ao ser nacionalizada esta aeronave 

recebeu a matrícula brasileira PP-EJF, sendo batizado pela PMMG como Pégasus 01. Havia 

também, nesta mesma época, uma outra aeronave, um helicóptero modelo esquilo, que 

permaneceu em comodato junto à PMMG por um período de aproximadamente seis meses, 

após este prazo ela foi devolvida a sua comodante a empresa montadora Helibrás, ficando 

apenas o Jet Ranger. 

Com o objetivo de operacionalizar aeronaves em atividades de preservação da ordem 

pública, foi criado, através da resolução nº 1.665 de 22 de janeiro de 1987, o Comando de 

Radiopatrulhamento Aéreo. Naquele ano o Comandante Geral da PMMG, Cel  Leonel Arcanjo 

juntamente com o seu Chefe do EMPM, Cel Klinger Sobreira de Almeida, incumbiram o então 

Maj PM Edson Wagner Pereira de produzir um estudo inicial a respeito da implantação de uma 

unidade de radiopatrulhamento aéreo. 

Inicialmente empregado nas missões policiais, no decorrer do tempo passou também 

a fazer operações de salvamento, apoio na prevenção e combate a incêndios florestais. 

Em 11 de maio de 1992, a Polícia recebe dois helicópteros Bell 47, modelo G-2, 

doados pela Força Aérea Brasileira. O PP-EJD, Pégasus 02 e o PP-EJE, Pégasus 03.  

Em 22 de fevereiro de 1994, a PMMG incorporou à sua frota a quarta aeronave, um 

helicóptero multimissão, definido pela técnica decorrente de um processo licitatório. Este 

helicóptero foi um Esquilo AS 350 B2, equipado para atividades policiais, de salvamento, 

prevenção e combate a incêndios e resgate aeromédico. Este helicóptero PP-EPM, recebeu a 

denominação de Pégasus 04.  Esta aeronave acidentou-se no ano de 1996, sendo substituída 

pela aeronave Esquilo PP-EJJ, Pégasus 07. 

Em 1995, mediante convênio (parceria) com a Prefeitura Municipal de Uberaba, a 

PMMG passou a operar naquela cidade um modelo Robinson 22. Este helicóptero, o PP MAF, 

foi denominado Pégasus 06. 

O convênio com a prefeitura da cidade de Uberaba foi encerrado no final do ano de 

1999, motivado pela necessidade da realização de uma grande inspeção no referido 

helicóptero. Com o início de atuação da aeronave PP- EJL, Pégasus 09, na cidade de 

Uberlândia, a idéia que permanecia da retomada do convênio entre a Prefeitura de Uberaba e a 
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PMMG foi definitivamente esquecida. Esta aeronave que foi enviada a Uberlândia, o Pégasus 

09, quando da sua desconcentração, atendeu a macro região3 das 5ª, 9ª e 10ª RPM’s. 

Em 1996, o Governo do Estado de Minas fechou a contratação junto à montadora 

Helibrás, para aquisição de mais quatro helicópteros AS 350 B2. Estes helicópteros foram 

sendo entregues paulatinamente à PMMG, sendo o último entregue no final do ano de 1998. 

São as aeronaves PPEJK (Pégasus 08), PP EJL (Pégasus 09), PP EJM (Pégasus 10) e PP 

EJN (Pégasus 11). 

A PMMG também opera o helicóptero Esquilo AS 350 B2, de matrícula  PP-IEF 

desde janeiro de 1998. Esta aeronave pertence ao Instituto Estadual de Florestas, e vem 

atuando na proteção e preservação do meio ambiente, conjuntamente com os integrantes das 

regionais deste instituto. A operação foi possível através de convênio entre a Polícia Militar e o 

Instituto Estadual de Florestas.  

Outra aeronave que vinha sendo utilizada em atividades de segurança pública era um 

avião Cesnna 210, PT-DTB (Pégasus 05), que se encontrava em regime de depósito judicial 

junto à PMMG. Este avião foi apreendido por estar sendo, possivelmente, utilizado em ações 

ilícitas relacionadas com o tráfico de entorpecentes. No final de 2.002 foi devolvido ao seu 

proprietário por determinação judicial. 

Atualmente, o BTL RPAer já contribuiu com 14 Estados brasileiros na formação e na 

capacitação de policiais pilotos e de tripulantes operacionais, quais sejam, Santa Catarina, 

Paraná, Mato Grosso do Sul, Mato Grosso, Espírito Santo, Rio de Janeiro, Bahia, Alagoas, 

Pernambuco, Piauí, Paraíba, Sergipe, Acre, Amazonas, além de órgãos públicos federais e 

estaduais como a Polícia Federal, IBAMA, IEF, somando 35 pilotos e 20 tripulantes 

operacionais. 

No quadro 3.1 temos a relação das aeronaves operadas pela PMMG desde a criação 

do então CORPAER, com horas totais de vôo até 01 de maio de 2005, bem como as datas de 

encerramento de atividades, daquelas aeronaves que não mais estão compondo a frota da 

PMMG. 

 

 
 
 

                                                 
3 Macro região foi a denominação adotada pelo BTL RPAer para denominar o espaço geográfico 
delimitado por mais de uma Região de Polícia Militar. Este conceito foi útil para definir quais seriam as 
RPM atendidas pela base desconcentrada que ficava em Uberlândia/MG. 
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   Quadro 3.1: Frota total de aeronaves operadas pela Polícia Militar de Minas  
        Gerais desde a criação do CORPAER.  

 
    Fonte: Seção de Manutenção de Aeronaves – BTL RPAer 

 
(1) Doação do Comando da Aeronáutica (com cláusula de inalienabilidade). 
(2) Extinto convênio entre Polícia Militar de Minas Gerais e a Prefeitura do Município de Uberaba. 
(3) A Polícia Militar de Minas Gerais foi depositária fiel deste avião mas foi devolvido ao legitimo proprietário do 

mesmo. 
(4) Convênio entre  PMMG e Instituto Estadual de Florestas - IEF. 
(5) Totalização em 01 de maio de 2005. 
(6) Nesta horas estão incluídos os vôos do IEF. As horas exclusivas da PMMG totalizam 30.494,6. 

 

 

3.2.2 Guará 01: um modelo de integração com sucesso 

Os órgãos ambientais de Minas Gerais, a Secretária de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável - SEMAD, a IGAM, a FEAM, além da Procuradoria do Meio 

Ambiente do Ministério Público e em especial o Instituto Estadual de Florestas – IEF realizavam 

suas atividades de controle e fiscalização do meio ambiente conjuntamente com a Polícia do 

Meio Ambiente, e sempre contaram com o apoio das aeronaves operadas pela PMMG. 

À época, algumas das autoridades representantes desses órgãos: o Sr. Célio Murilo de 

Carvalho Valle, Diretor-Geral do IEF, o Cel PM Márcio Lopes Porto, Comandante-Geral da 

PMMG, o Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável. além de dois importantes profissionais do IEF, os Senhores Humberto Candeias e 

Júlio Oliveira, perceberam a importância da destinação de uma aeronave exclusivamente para 

atender as demandas das atividades realizadas junto ao meio ambiente no Estado de Minas. 

Face esta necessidade e, principalmente, a boa vontade e obstinação das autoridades 

citadas, a PMMG e o IEF firmaram um convênio, no ano de 1998, passando aquela, também, a 

DENOMINAÇÃO MODELO Matrícula Horas OPERAÇÃO 

   voadas(5) 

Início Encerramento 

Pégasus 01 Bell 203 PP-EJF 7.329,1 mar 86 Em Operação 

Pégasus 02 Bell 47 PP-EJD(1) 1300,6 11 mai 92 Em Operação 

Pégasus 03 Bell 47 PP-EJE(1) 965,6 11 mai 92 Em Operação 

Pégasus 04 AS 350 B2 PP-EPM 1.425,3 22 fev 94 06 Abr 96 

Pégasus 05 Cesnna 210 PT-DTB(3) 360,6 13 mai 95 29 nov 02 

Pégasus 06 Robinson 22 PP-MAF(2) 1.219,9 25 mai 95 01 dez 99 

Pégasus 07 AS 350 B2 PP-EJJ 4.374,4 13 ago 96 Em Operação 

Pégasus 08 AS 350 B2 PP-EJK 3.698,2 01 abr 97 Em Operação 

Pégasus 09 AS 350 B2 PP-EJL 3.487,8 29 mai 98 Em Operação 

Pégasus 10 AS 350 B2 PP-EJM 3.336,4 08 set 98 Em Operação 

Pégasus 11 AS 350 B2 PP-EJN 2.997,3 Nov 98 Em Operação 

Guará 01 AS 350 B2 PP-IEF(4) 2.744,7 13 jan 98 Em Operação 

  TOTAL 33.239,3(6)   
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operar um helicóptero Esquilo AS350B2 de prefixo PP-IEF, que foi denominado ”Guará 01”, 

como já foi dito anteriormente. 

Sob as premissas das razões em firmar-se um convênio, foi celebrado, em 1998, um 
instrumento desta natureza entre a IEF/SEMAD e a PMMG, com o especial mister de 
diretrizes gerais para viabilizar operações aéreas de proteção, controle e fiscalização do 
meio ambiente, com prioridade para aquelas operações relativas ao cumprimento das 
missões institucionais do IEF, com apoio técnico-operacional da PMMG, utilizando-se de 
um helicóptero modelo Esquilo (AS350B2), matrícula PP-IEF, denominado”GUARÁ 01”, 
adquirido pela autarquia. (MARQUES, 2005, p. 286). 

 

A idéia de aquisição de uma aeronave, um helicóptero multimissão, foi consubstanciada 

em janeiro de 1998, tendo com uma das principais premissas a a padronização da frota4 de 

Defesa Social no Estado de Minas. A aeronave apresenta duas grandes referências de sua 

autarquia. A matrícula da aeronave que leva as iniciais do Instituto Estadual de Florestas - IEF, 

bem como as cores verdes, representando explicitamente a finalidade mestra desse 

equipamento: a proteção ao meio ambiente. O codinome atribuído fora ”Guará 01” e, 

diversamente do que se leva a concluir, não se refere ao lobo-guará, mas a uma ave com 

designação homônima, que habita os mangues e braços dos rios da América do Sul 

setentrional e oriental, de coloração vermelho-viva e pontas das asas exteriores de cor preta. 

Os jovens são mais ou menos brancos, pintados de pardo. 

A PMMG foi escolhida para ser a operadora da aeronave por vários motivos que se 

casaram, como a atuação junto à Polícia de Meio Ambiente, a presença em todos os municípios 

mineiros e principalmente, em virtude de sua estruturação e da experiência dos tripulantes 

operacionais.  

 Na atualidade, está em vigor o convênio datado de 31 de março de 2003, e que já 

passou por 2 (dois) aditamentos. A operação desenvolvida pelas duas entidades conjuntamente 

segue sem maiores problemas de qualquer ordem. 

 

 

 

 

                                                 
4 A padronização da frota permite uma grande economia de gastos pois não necessita nova capacitação 
de pilotos e mecânicos, possibilita a utilização dos mesmos manuais de manutenção, além de permitir a 
intercambiação de peças entre as aeronaves o que diminui sobremaneira a indisponibilização do recurso 
face manutenções obrigatórias. 
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3.2.2.1 As missões realizadas pelo “Guará 01”: Um modelo integrativo 

O IEF é uma autarquia que possui como negócio5 a proteção ambiental. A proteção ao 

meio ambiente, como foi visto no item 2.2.1 também é uma das missões da PMMG, prevista na 

Constituição, quando do exercício de policiamento de florestas e mananciais. 

O convênio possibilitou assim o exercício de atividades diversas como pode ser 

verificado neste breve diagnóstico de operação. 

Em 2004, o ”Guará 01” executou 636 horas de vôo. A utilização variou entre vôos de 

visita técnica, fiscalização, combate a incêndios florestais, treinamento, traslado de autoridade, 

fotografia/filmagem, manutenção, levantamento de dados, demonstração, dentre outros. Destes 

vôos, apenas 4,6 % foram de combate a incêndio, ou seja, em torno de 25 horas de vôo, 

conforme se vê no gráfico de setores 3.2.  

 
         Gráfico 3.2: Tipo de atividades desenvolvidas pela aeronave do IEF, o ”Guará 01" em 2004 

  

 
  

 Fonte: Relatório de atividades aéreas do IEF/2004. 

 

O estabelecimento do convênio com o IEF tem como fundamento o emprego conjunto 

das duas entidades na preservação ambiental. As aeronaves da Esquadrilha Pégasus podem e 

devem ser utilizadas em missões de prevenção e repressão a infrações ambientais; assim 

como é legal e possível a utilização do ”Guará 01” em missões policiais e emergências 

médicas, consoante previsão no convênio. Todavia, essas duas situações são eventuais, 

mesmo porque a demanda de emprego da Esquadrilha Pégasus é contínua, progressiva e 

diária.  

                                                 
5 Termo utilizado para designação do principal benefício destinado aos seus destinatários 
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Assim sendo, apesar de ser missão institucional da PMMG a proteção ao meio 

ambiente, o emprego sistemático da aeronave em missões ambientais, ainda que 

indiretamente, provoca prejuízos nas atividades de prevenção e repressão criminais. 

Em contra partida a aeronave do IEF foi utilizada em questões de ordem pública, que 

não eram típicas ao convênio, após a devida autorização do Diretor Geral do IEF, como o seu 

emprego em operações policiais, quando todas as aeronaves da Esquadrilha Pégasus não 

podiam, por questões técnicas ou operacionais, atender essa demanda.  

Em 2004, por exemplo,  essas situações totalizaram 9,9 %, ao passo que 90,11% 

destinaram à típica utilização nos moldes do convênio.  Assim, das 636 horas voadas pelo 

“Guará 01” no ano de 2004, 63 horas foram destinadas a atividades exclusivas da Polícia 

Militar, que ocorriam principalmente quando do excesso de demanda para as aeronaves 

disponíveis na PMMG face a disponibilidade da aeronave do IEF. 

Tudo isto foi possível graças a um modelo integrado de atuação entre as instituições 

envolvidas. Isto é possível por vários motivos 

Os aspectos legais que indicam ser a PMMG a Instituição adequada para essa operação 

conjunta, que se depreendem principalmente pelo que consta no Art. 142 da Constituição do 

Estado de Minas Gerais, onde se atribui à Força Pública, dentre outras funções, a polícia 

ostensiva de florestas e de mananciais, além da garantia do exercício do poder de polícia dos 

órgãos e entidades públicos, especialmente da área de proteção ambiental, de uso e ocupação 

do solo e de patrimônio cultural. 

Outro fator preponderante é que a PMMG, por intermédio do BTL RPAer, possui uma 

das melhores instalações de Unidade Aérea Policial da América Latina, com um corpo 

operacional e um administrativo, dotado de relevante experiência no ramo e conhecimento 

sistêmico do Estado de Minas Gerais.  

A PMMG atingiu um privilegiado estágio em que há pilotos, tripulantes operacionais, em 

especial observadores aéreos, técnicos de apoio solo e mecânicos formados e familiarizados 

com a atividade aérea em missões de defesa social, apresentando inclusive reconhecimento 

nacional através de atuação efetiva em outros Estados. 

Estabelecer este grau atingido pelo BTL RPAer ensejaria grande dificuldade e ônus para 

o IEF, ao tentar se conceber uma estrutura de Unidade Aérea e, principalmente, qualificar os 

profissionais para trabalharem na área, inclusive no setor administrativo, que é meio para 

alcançar os resultados propostos pela entidade.  
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O IEF valeu-se da estrutura da PMMG para executar suas missões. Porém além disso, o 

IEF contou, também, com recursos humanos qualificados e treinados para missões de defesa 

social com legitimidade do uso da força.  

Ademais, a presença de integrantes de órgãos diferentes induz ao controle das ações 

desses agentes públicos. Este indicador ficou bastante evidenciado na pesquisa a respeito da 

utilização de aeronaves pelo IEF na fiscalização ambiental, desenvolvida por Marques (2005, 

p.293): 

No trabalho ficou evidenciado, através da pesquisa, que nenhum técnico ou piloto 
percebeu qualquer desvio de conduta de integrante de uma ou outra Instituição. A 
eficiência passa pela confiabilidade que a população, até mesmo o degradador, tem de 
que os entes públicos, por mais rígidos que sejam, somente atuaram repressivamente 
nos termos da lei.  
 

O BTL RPAer conta com uma estrutura de manutenção de aeronaves com mecânicos 

devidamente credenciados e habilitados pelo DAC. Nas manutenções de primeiro escalão, 

como o pré-vôo, podem e são realizadas pela Unidade Aérea, sem onerar a autarquia ainda 

mais. Nas empresas privadas, este serviço é custeado em uma faixa de valores de R$ 140,00 

(cento e quarenta reais) a R$ 210,00 (duzentos e dez reais)6. Esta vantagem, também poderá 

ser estendida ao CBMMG no caso de uma integração. 

 

                                                 
6 Fonte: Seção de Manutenção de Aeronaves do BTL RPAer. 



SEÇÃO 4 

METODOLOGIA 
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4. METODOLOGIA 

O resultado final de uma pesquisa depende, em grande parte, do método e da 

técnica a ser empregada. Para Rúdio (2002, p. 9), “A pesquisa é um conjunto de atividades 

orientadas que buscam um determinado conhecimento. Ela deverá ser organizada, valendo-

se do método e da técnica de forma clara e sistematizada, por estar relacionada à realidade 

empírica” 

Quanto aos objetivos a pesquisa foi exploratória bibliográfica, vista tratar-se de 

matéria nova além da demandar a realização de busca em documentos e doutrinas internas 

da PMMG. 

Quanto ao modelo conceitual operativo foi realizada pesquisa bibliográfica e 

pesquisa documental, por tratar-se de assunto contemporâneo, que se materializará tanto 

na busca em bibliografia especializada e documentos interna corporis , quanto através da 

pesquisa de teorias administrativas clássicas. 

Quanto à natureza da pesquisa utilizou-se da qualitativa, realizada através da análise 

das ocorrências relativas a atividade aérea atendidas pelo CORPAer, bem como do 

conteúdo do modelo implantado e confrontação com as teorias administrativas atinentes. 

 

Método de abordagem  

Utilizou-se o método hipotético-dedutivo, que se inicia a partir da percepção de um 

espaço não preenchido no conhecimento a cerca do funcionamento de unidades de 

radiopatrulhamento aéreo de instituições diferentes, trabalhando conjuntamente, através de 

inferências dedutivas que testarão a predição de fenômenos abrangidos pela hipótese. 

 

Método de procedimento 

Empregou-se o método monográfico que permite um estudo com profundidade de 

determinados indivíduos, profissões, condições, instituições, grupos ou comunidades, com a 

finalidade de obter-se definições. 

 Quanto a técnica utilizada foi lançado mão da técnica de pesquisa documental 

indireta ao qual constituirá fonte de pesquisa documental, quais sejam documentos 

doutrinários que regulam o emprego de aeronaves na Polícia Militar do Estado de Minas 
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Gerais, documentos normativos da PMMG que versam sobre a atuação conjunta da PMMG 

e outros órgãos que formam o Sistema de Defesa Social, diretriz para a Produção de 

Serviços de Segurança Pública (DPSSP-01/002-CG), que institucionaliza a adoção da 

gestão pública orientada para os resultados, Convênio nº 0030/2001 – OS/0022/061 

INFRAERO e PMMG, Convênio nº 003/2002 – SDS PERNAMBUCO e PMMG. 

Ainda na pesquisa documental buscou-se registros sobre pesquisas realizadas na 

corporação, através de trabalhos monográficos que tratam do assunto pelos alunos dos 

cursos de Especialização em Segurança Pública - CESP e Gestão em Segurança Pública - 

CEGESP em convênio com a Fundação João Pinheiro. 

Ainda, como fonte de pesquisa bibliográfica, foi realizada busca das obras 

disponíveis sobre teorias administrativas, modelo gerencial de gestão pública, modelo 

burocrático das organizações, teoria da formação centrípeta e centrifuga dos Estados, teoria 

das organizações, teorias sobre a polícia nas sociedades democráticas e teorias sobre o 

emprego de aeronaves em atividades de polícia e Defesa Social. 

Foi realizada pesquisa quantitativa, através da análise das estatísticas de 

atendimento de todas as ocorrências relativas às operações aéreas pelo CORPAer no 

período de 2002 à 2004, a fim de determinar um perfil de ocorrências relativas ao emprego 

de aeronaves, identificando e caracterizando aquelas ocorrências que podem ser 

efetivamente atendidas por guarnição aérea de qualquer das duas instituições, sem prejuízo 

para a operação. Estas estatísticas estavam disponíveis na Seção de Operações do 

CORPAer e serão solicitadas pelo pesquisador para realização do presente trabalho. 

 Foram tabuladas todas as ocorrências relativas as operações aéreas ocorridas nos 

anos de 2004, para depois, serem comparadas com as ocorrências que podem ser 

atendidas por guarnição aérea de qualquer das duas instituições militares, bombeiros ou 

polícia, determinando-se a viabilidade da hipótese principal. 

 Conforme afirma Bardin (1977, p.38), a análise de conteúdo pode ser definida como; 

“[...] um conjunto de técnicas de análise das comunicações, que utiliza procedimentos 

sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das mensagens”.  

 Realizou-se entrevistas semi estruturadas com degravação e tratamento dos dados 

por meio de análise de conteúdo, ao qual foram atribuídas relevância aos comentários 

diretos extraídos das entrevistas, considerando as palavras empregadas e os seus 

significados, o contexto em que foram colocadas as idéias , a freqüência e extensão dos 

comentários e a especificidade das respostas. 
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1) CEL PM QOR (EWP), primeiro comandante do CORPAER, atuou em diversos setores da 

PMMG sendo sua última unidade o CORPAER. Possui atualmente cerca de 3.500 horas de 

vôo. Desligou-se da PMMG no ano de 1990, sendo que atua desde então como um dos 

pilotos do Hangar do Governo de Minas Gerais. 

2) TEN CEL BM (ASM), Formou-se no CFO da PMMG em 1988. Atuou no Corpaer de 1995 

à 1998, onde obteve o grau, INVH1. Trabalhou no CPC e posteriormente seguiu para o 

CBMMG, onde atuou em diversas linhas e está assessorando a implantação do grupamento 

Aéreo do Corpo de Bombeiros. Atualmente Cursa o CEGESP na APM. 

3) Cap BM (CRS), ingressou na PMMG no ano de 1989,  possui o CFO e mais tarde, no ano 

de 1997 realizou o CBO. Atuou por cinco anos na PMMG e já atua à oito anos no CBMMG. 

4) Cap BM (RSB) é Oficial do CBMMG desde 1994, porém antes de concluir o CFO serviu 

como praça no período de 1985 à 1990. Este Oficial não realizou o CBO ou outro curso 

similar. 

5) O Cap BM (MLR) é Oficial do CBMMG desde 1999. É piloto Comercial de Aeronaves e foi 

designado para implantar o Grupamento Aéreo em no Corpo de Bombeiros. 

6) O Cap BM (ASR) é Oficial do Corpo de Bombeiros desde 1998. Foi aprovado entre os 

primeiros lugares no atual Curso de Comandante de Operações realizado pelo CBMMG, e 

cursa juntamente com os aprovados na PMMG, na escola homologada que funcina sob 

responsabilidade do BTL RPAer. 

7) Ten PM (FRM), Oficial feminino do BTL RPAer atua nesta unidade desde 2002 e 

atualmente atua na função de Comandante de Operações Aéreas. 

8) Cb PM (LPG) formou-se em mecânica de aeronaves na Polimig no ano de 2001, sendo 

que serve na seção de Manutenção do Corpaer desde esta época. Possui cursos na 

Helibrás e Turbomeca, respectivas montadora e fornecedora do motor da aeronave esquilo. 

 A seção seguinte reunirá os dados apurados na pesquisa e a análise das entrevistas. 

                                                 
1 Instrutor de Vôo de Helicópteros. 



 

 

SEÇÃO 5 

INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS AÉREOS 
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5.  INTEGRAÇÃO DOS RECURSOS AÉREOS NO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

 A presente pesquisa, tem como objetivo verificar a validade da integração dos 

recursos aéreos do Corpo de Bombeiros e Polícia Militar na gestão das respectivas 

atividades relativas às operações aéreas, como foi destacado na caracterização do objeto 

de estudo na seção 2, item 2.1 

 Para tanto é necessário identificar as missões e atividades do ponto de vista do 

desencadeamento de ações e operações aéreas que cada instituição desempenha e 

conhecer as condições infra-estruturais – logística e recursos humanos – disponíveis para o 

atendimento a ocorrências referente às ações ou operações aéreas de cada instituição. 

 Passa-se à interpretação dos dados colhidos na primeira fase desta pesquisa. 

 

5.1 Atividades relativas às operações aéreas 

 

5.1.1 Cultura organizacional e a representatividade das aeronaves estaduais 

 A cultura organizacional está afeta a forma de produção de bens ou serviços de uma 

empresa, que podem ser definidos “como fazemos as coisas por aqui”, bem como todo o 

conjunto de bens e materiais que se prestam a produção dos serviços ou produtos de 

determinada organização. 

O termo cultura origina-se da antropologia social. O seu conteúdo foi criado para 
representar, em um amplo sentido, as qualidades de um grupo humano que são 
repassadas de uma geração à outra. [...] define-se cultura como a totalidade de 
padrões de comportamento, artes, crenças, instituições e todos os outros produtos do 
trabalho e do pensamento humano, característicos de uma comunidade ou 
população, transmitidos socialmente (SILVA NETO, 1997, p. 14). 

 

Os recursos disponíveis em uma organização, bem como a forma como ela é 

estruturada, é um importante indicativo da cultura organizacional desta instituição. Eles 

demonstram  solidez, prestígio e capacidade, embora as técnicas de sua utilização também 

sejam de primordial importância na definição da sua cultura. 

Uma questão é a que envolve avaliação dos recursos dos departamentos. Os policias 
de Newark que visitaram Houston nos disseram que, quando viram a riqueza desta 
cidade em equipamentos – particularmente seus helicópteros – ficaram 
impressionados, sentiram inveja e, ao mesmo tempo, o que parecia um absurdo: 
parabenizaram a si mesmos, pois o policiamento de Newark é feito com um mínimo 
de suporte técnico, e, quando o departamento obtém sucesso, é com o uso dos 
poucos recursos que possui (BAYLEY e SKOLNICK, 2001, p. 22). 
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Os investimentos estaduais  e os bens atinentes a organização pública, vão refletir a 

força desta instituição, o seu objetivo, como ela lida com a sua missão institucional. A 

respeito das aeronaves na missão de patrulhamento, Fontana (1996) afirma que: 

O uso do helicóptero no patrulhamento regular de zonas urbanas, rodovias e áreas 
de preservação ambiental, nos permitirá uma melhor incrementação da ação de 
presença. O aparelho pintado nas cores da Corporação e com os seus dísticos, 
poderá ser identificado de imediato pela população, agindo como fator  estimulador 
da sensação subjetiva de segurança podendo, segundo os tipos de policiamento, ser 
empregado [em diversas atividades]. 

 

Portanto, neste momento, é importante salientar que as aeronaves pertencentes ao 

Corpo de Bombeiros devem possuir cores características de sua instituição, de forma a ser 

identificado de relance pela população que se trata de uma aeronave do Corpo de 

Bombeiros, da mesma forma que as aeronaves da Polícia Militar. 

De imediato a população terá consciência de que a aeronave que está atuando ou 

sobrevoando em determinado local, é uma aeronave pública, e que sua missão é de socorro 

no caso do CBMMG e proteção no caso da PMMG . 

 O que se quer afirmar é que uma possível integração não deverá fundir os 

grupamentos aéreos das duas instituições envolvidas, pelo contrário, deverá permitir e 

estimular a peculiaridade de cada qual dentro de seu próprio espaço de atuação. 

Partindo deste princípio faremos a identificação das operações aéreas relativas a 

cada instituição, que podem ser atendidas reciprocamente por uma ou outra, ou ainda, em 

conjunto de forma integrada.  

 

5.1.2 Guarnições mistas e a formação dos profissionais das instituições envolvidas 

 A fim de verificar a preparação profissional dos militares que irão atuar nas atividades 

aéreas das duas instituições faremos uma breve análise do currículo destes profissionais. A 

análise se prendeu ao currículo dos Oficias pois estes é que possuem a função gerencial, o 

que vai dar os contornos e direção das atividades. 

 Até o ano de 1999 a formação dos Oficiais era realizada de forma conjunta e , após a 

formatura, os Oficiais poderiam realizar o Curso de Bombeiro Oficial CBO, a fim de adquirir 

preparação específica para atuar no Corpo de Bombeiros. 

 O currículo do CFO homologado pelo Ministério da Educação e Cultura, pelo 

processo MEC 23.000.004481/83-3 , de 10 jun 1983, e que foi efetivado a partir das turmas 

de 1990, possuía carga horária de 3.360 horas divididos em 4 anos (Anexo V). Desta carga 

horária, o aluno tinha 30 horas aula da matéria “Atividades de Bombeiro”  realizado no 1º 
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ano do CFO. No 2º ano mais 30 horas aula da mesma matéria “Atividades de Bombeiro II”. 

No 3º ano a continuação com a matéria “Atividades de Bombeiro III”. No ultimo ano o aluno 

tinha a matéria “Noções de Defesa Civil”, com 20 horas aula desta disciplina. Portanto, os 

Oficiais da PMMG e do CBMMG que não realizaram o CBO e foram formados antes de 

2003, possuíam apenas 110 horas aula nos 4 anos do CFO, ou seja 3,3 % do curso, além 

de não realizarem qualquer tipo de estágio nas áreas de atuação do Corpo de Bombeiros. 

 Da mesma forma, aqueles Oficiais que optaram por servir no Corpo de Bombeiros, 

realizaram concurso interno e cursaram o Curso de Bombeiro para Oficiais (CBO), cujo 

currículo encontra-se no anexo I desta pesquisa. Este curso possuía carga horária de 1.125 

horas aulas, porém, não havia nenhuma disciplina com conteúdo de matérias especificas da 

atividade policial. Nem mesmo matérias de tiro policial, que mais tarde foram incorporadas 

no CFO BM que começou a ser realizado em 2002. 

 Nas entrevistas realizadas, o Capitão BM RSB não vê qualquer empecilho em 

realizar gerenciamento tanto de ocorrências do Corpo de Bombeiros ou da Polícia Militar: 

Minha formação como Oficial foi o CFO realizado pela PMMG [currículo no anexo IV], 
e ela me deu condições de atender qualquer ocorrência policial [. . .]. Não ter 
realizado o CBO não me trouxe nenhum prejuízo pois eu servia no CBMMG por 7 
anos, como Soldado e na graduação de Sargento (RSB). 

 

 Por outro lado, a respeito da atuação dos Oficias do Corpo de Bombeiros que foram 

formados nestes moldes, CFO da PMMG e curso do CBO, o Capitão (CRS) que serviu por 5 

anos na PMMG, no ano de 1998 realizou o CBO passando para a nossa coirmã, a respeito 

de sua possível atuação em ocorrências policiais afirma; 

A principal limitação é a inexistência de treinamento com armas e técnicas de 
abordagem. Atuar em ocorrências policiais, hoje, para mim, seria muito complicado. 
Já há sete anos não atuo em ocorrências policiais e meu treinamento é totalmente 
voltado para o serviço de bombeiro (CRS). 

 

 Os cadetes que foram formados com base neste currículo antigo, são atualmente 

capitães e tenentes, sendo que aqueles que optaram em permanecer na PMMG, não 

receberam instrução suficiente para atuar como gerentes, ou comandante de operações 

numa ocorrência típica de bombeiros. Esta situação contra indica que estes Oficias da 

Polícia Militar atuem conjuntamente com tripulante operacional em ocorrências típicas do 

Corpo de Bombeiros, visto a limitação de conteúdo do CFO, para estas atividades 

específicas. Da mesma forma, a falta de prática e lida diária com a atividade, contra indica a 

formação de guarnições mistas, entre bombeiros e policias, para atuação em missões 

específicas do Corpo de Bombeiros. 
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 Os dois modelos de currículo do CFO para Bombeiros, de quatro e três anos, 

respectivamente apensados nos anexos II e III prevêem disciplinas em comum das 

instituições militares, como Chefia e liderança, Instrução Militar básica, inclusive, aulas de 

tiro e manuseio de armas. Contudo os atuais currículos de formação estão mais voltados 

para os setores de direção e gerenciamento, portanto, seria possível que os Oficiais de 

bombeiro realmente pudessem atuar conjuntamente com Oficiais da Polícia Militar, e vice 

versa, nas diversas ocorrências das duas instituições 

 A doutrina de emprego de aeronaves na PMMG afirma que; 

É necessário que o piloto das aeronaves da PMMG tenham experiência do trabalho 
policial, na rua, visto que necessitamos de um policial piloto e não um piloto policial, 
ou seja, o piloto tem que ser 90 % policial (FONTANA, 1996). 

 

 A afirmativa que o piloto não interfere na ocorrência que atende, e apenas pilota a 

aeronave é verdadeira, porém, muitas vezes o piloto contribui no gerenciamento da 

ocorrência, uma vez que possui vasta experiência na área. Atualmente, o tempo de 

formação de um comandante de aeronaves é da ordem de 5 anos. A última turma formada, 

levou seis anos e dois meses para alçarem o status de comandante de aeronaves no BTL 

RPAer. Neste lapso de tempo realizaram gerenciamento das ocorrências com apoio do 

recurso aéreo. 

 Portanto, de acordo com os dados coletados, o atendimento de ocorrências de uma 

instituição por guarnição aérea integrada exclusivamente por militares da outra corporação é 

contra-indicada. As guarnições integradas ou mistas, quais sejam, aquelas compostas por 

militares das duas corporações será possível, desde que obedecidos alguns requisitos.  

 Passaremos pois a análise do atendimento de ocorrências com guarnições 

integradas ou mistas entre militares das duas corporações. 

 

5.1.3 Ocorrências relativas às operações aéreas integradas e conjuntas 

Em 10 de agosto de 1994, o Comando Geral da Polícia Militar editou a Diretriz 

Auxiliar das Operações – DIAO 01/94, que passou a vigorar a partir de 10 de janeiro de 

1995. Neste documento, buscou-se “Estabelecer normas para o sistema padronizado de 

classificação e codificação de ocorrências atendidas pelos integrantes da Polícia Militar de 

Minas Gerais, bem como listar as providências policiais a serem , inicialmente, adotadas.” 

(MINAS GERAIS, 1994, p.1) 

Naquele ano o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, em Minas Gerais ainda 

compunham uma única instituição. Sob esta perspectiva as ocorrências eram classificadas 
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em três grandes categorias distintas, quais sejam, Categoria I – Ocorrência Típica de 

Polícia, Categoria II – Ocorrências de Bombeiros e Categoria III – Ocorrências decorrentes 

das ações de Polícia Comunitária, relativas a operações, solicitações e comunicações 

diversas. A nova codificação implementada pela Resolução Conjunta nr 03, de 31 de agosto 

de 2004, manteve as três categorias, contudo, ampliou o campo de abrangência de todas 

elas e alterou o nome da categoria III, o qual passou a ser denominada “Ocorrências 

decorrentes do sistema de Defesa Social”. 

Nesta pesquisa utilizou-se a codificação trazida pela DIAO-01/94, visto que os dados, 

em sua fonte, foram sistematizados de acordo com a antiga codificação. 

Embora o Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar, de acordo com o art. 133 da 

Constituição Estadual,  atuem no campo da Defesa Social, verificamos na seção 2, item 

2.2.1, que as missões de cada uma das instituições é distinta. 

Enquanto o Corpo de Bombeiros atua, a grosso modo, na execução de ações de 

defesa civil, na prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, busca e salvamento, 

a Polícia Militar por sua vez, é incumbida da polícia ostensiva de prevenção criminal, das 

atividades relacionadas com a preservação e a restauração da ordem pública e da garantia 

do exercício do poder de polícia das entidades públicas1. 

 Em virtude do que foi explanado no item 5.1.1, deixou-se de analisar a participação 

da aeronave de uma instituição nas missões que foram atribuídas exclusivamente a outra. 

Neste momento procurou-se buscar aquelas ocorrências que poderiam ser atendidas por 

qualquer das duas instituições, Corpo de Bombeiros ou Polícia Militar, sem maiores 

problemas de ordem legal e de atribuições de função. 

Assim, na identificação das ocorrências quem podem ser atendidas pelas duas 

instituições, levar-se-á em conta esta vertente, deixando de apontar aquelas atividades que 

sejam da competência de apenas uma das duas instituições, selecionado apenas aquelas 

ações que se inserem na área comum (área cinzenta positiva2) de atuação das duas 

instituições. 

Inicialmente tratar-se-á da categoria I – Ocorrências Típicas de Polícia. Esta 

categoria trata de ocorrências típicas da atuação da Polícia Militar e estão subdivididas em 

12 grupos, designados pelas letras do alfabeto que se referem ao bem jurídico tutelado, 

afinidades e tipificações. 

                                                 
1 As atribuições de cada instituição foram examinadas mais profundamente no item 2.2.1 da seção 2 
desta pesquisa. 
2 área cinzenta positiva é a denominação do campo de atuação (competências) em que duas ou mais 
instituições tem consciência e certeza de que podem e devem atuar. 
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As ocorrências típicas de polícia exigem providências da autoridade policial no 

próprio local, de forma que, quando um bombeiro militar é quem se depara com o fato, deve 

dentre as providências cabíveis, acionar a Polícia Militar no mais curto espaço de tempo. 

Este grupo de ocorrências, quando demandar apoio de aeronaves, deverá ser 

realizado exclusivamente por aeronaves da Polícia Militar, sendo que os profissionais que 

formarem a guarnição devem ser exclusivamente da Polícia Militar. 

Entretanto, mesmo nestas categorias de ocorrências, existem duas ocorrências que 

podem ensejar a participação direta do Corpo de Bombeiros, quais sejam; 

E 09.000 – Envenenamento de água potável: Este tipo de ocorrência, dentre outros, 

esta afeto o envenenamento de água potável comum, bem como poluir ou torná-la 

inservível. Em eventuais atentados deste tipo ou, o que é mais comum, em acidentes desta 

natureza, a atuação da Polícia Militar juntamente com o Corpo de Bombeiros é fundamental.  

Y 20.001 – Cerco e perseguição de delinqüentes. Nas ocorrências policias em que 

se verifica a fuga dos meliantes, com utilização de veículos, muitas vezes o helicóptero é 

utilizado para acompanhar ou ainda rastrear os fugitivos. Este é outro tipo de ocorrência em 

que a aeronave do Corpo de Bombeiros poderia apoiar a Polícia Militar, principalmente 

quando estivesse em vôo, face ao princípio da oportunidade. 

O quadro 5.1 apresenta uma síntese das ocorrências típicas de polícia distribuídas 

pelos seus vários grupos. 

 

Quadro 5.1: Classificação por grupos das ocorrências típicas de polícia distribuídas 
        na categoria I 

GRUPO DESCRIÇÃO SINTÉTICA 

B 00 Contra a pessoa. 

C 00 Contra o patrimônio. 

D 00 Contra os costumes, a paz, a fé pública e a organização do trabalho. 

E 00 Contra a incolumidade pública. 

F 00 Infrações referentes à mineração. 

G 00 Infrações referentes à defesa e à preservação da fauna ictiológica. 

H 00 Referente ao trânsito urbano. 

I 00 Referente ao trânsito rodoviário. 

K 00 Infração à legislação da fauna silvestre. 

L 00 Infração à legislação da flora. 

M 00 Referente às substâncias entorpecentes ou que determinem 
dependência física ou psíquica. 

N00 Contra a Administração Pública e outros crimes. 
Fonte: DIAO-01/94 
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 O segundo grupo de ocorrências a ser analisada é os pertencentes à Categoria II – 

Ocorrências de Bombeiros.  Inicialmente cabe lembrar que o Corpo de Bombeiros passou a 

ser instituição independente da Polícia Militar a partir do ano de 1999. Assim, os 

profissionais que atuavam no policiamento eram formados juntamente com os profissionais 

que atuavam na Defesa Civil do CBMMG. Em outras palavras, os integrantes do Corpo de 

Bombeiros e da Polícia Militar eram os mesmos e serviam em uma ou outra instituição pelas 

preferências pessoais destes profissionais, e num segundo momento, pela qualificação 

direcionada à atividade. 

 Assim, pode-se inferir que sempre existiu uma aproximação muito grande entre as 

duas instituições, proximidade esta que ainda perdura no ideário popular. Nas operações 

não era diferente. A Polícia Militar em muitos casos, atuava junto ao Corpo de Bombeiros, 

pois muitas vezes, a ocorrência exigia também a intervenção policial. A fala do entevistado, 

capitão do CBMMG, (RSB) exemplifica bem esta situação; “Não vejo problemas na atuação 

conjunta, mesmo porque em muitas ocorrências de bombeiro se faz necessária a presença 

da Polícia Militar e vice versa”. 

 Este fato faz com que a população muitas vezes acione a Polícia Militar em situações 

que caberia a intervenção do Corpo de Bombeiros. 

 Neste mesmo raciocínio percebe-se que a atual codificação implantada pela DIAO-

01/94, elenca na Categoria II as ocorrências típicas de bombeiros. Elas estão divididas nos 

grupos “O – Referente à incêndio”, “ P – Busca e salvamento”, “ R – Referentes à 

prevenção” e “S – Diversas de bombeiros”. 

 Estes grupos de ocorrências, por vezes exigem a atuação da Polícia Militar com o 

empenho de aeronaves. Temos vários exemplos concretos e reais tais como a catástrofe no 

aterro da Barraginha na cidade de Contagem no ano de 1992, o incêndio na revendedora de 

lubrificantes Jair Óleos, “O Peitão”, no centro de Belo Horizonte no ano de 1994, 

descarrilamento de vagões de transporte de material tóxico da Usiminas em Uberaba no ano 

de 2000, acidente de ônibus da Gontijo na cidade de Minas Novas no ano de 2001, 

rompimento de barragem de resíduos da Copasa em Nova Lima no ano de 2002, poluição 

dos rios da divisa de Minas com Rio de Janeiro no ano de 2003, dentre vários outros. 

 Portanto, nas ocorrências típicas de bombeiros, muitas vezes a intervenção da 

Polícia Militar é imprescindível e em algumas delas é obrigatória, pois pode-se configurar 

crimes de ordem ambiental e de perigo, crimes contra a vida, contra o patrimônio e contra a 

incolumidade pública. 

 Nestes casos a presença da aeronave da Polícia Militar não chega a constituir um 

problema institucional de imagem, pois a Polícia Militar atuando em ocorrências desta 
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ordem, como poderia acontecer no caso de bombeiros atendendo ocorrências policiais. Esta 

característica especial das ocorrências típicas de bombeiros, traz consigo a vantagem de 

ensejar e permitir a atuação integrada, diferente do que ocorre com as ocorrências típicas 

de polícia, salvo as raríssimas exceções apontadas. Mesmo assim, destas ocorrências, os 

grupos R00 – referente à prevenção e  S00 – diversas de  bombeiros, são atividades 

específicas e muitas vezes técnicas e portanto, não poderiam ser apoiadas com as 

aeronaves da Polícia Militar. Neste grupo de ocorrência têm-se, por exemplo, R04.002, 

vigilância aquática em piscinas e clubes, R12.000 – Exame de inseto, R15.003 Vistoria de 

liberação, s02.001 – lavar caixa d’água, S03.000 – Colocação de corda em mastro, dentre 

outras. 

  Finalmente temos as ocorrências da Categoria III – denominadas Ocorrências 

Decorrentes do Sistema de Defesa Social. Elas estão Divididas nos grupos “A – Ações de 

Polícia Comunitária”, “T – Diversas de polícia”, “Y – Operações, solicitações e comunicações 

diversas”, “W – Procedimentos administrativos”. 

 Estas ocorrências são de naturezas das mais diversas e podem, em alguns casos, 

ser atendidas por uma ou outra instituição.  

Assim podemos entender, a guisa de exemplo, que o treinamento, seja e pilotos, seja 

de tripulantes operacionais, seja de técnicos, não gera, de modo imediato, um reflexo nas 

atividades finalísticas da instituição. Porém a familiarização da atividade aérea é 

pressuposto básico para a utilização da aeronave em missões de defesa social. Desse 

modo a operação integrada ira incidir em ações conjuntas entre o recurso aéreo e o 

terrestre, otimizando a atuação do Poder Público.  

Outro exemplo é o translado de autoridades. O mecanismo de comando, 

coordenação e controle, é fundamental para um exercício e gestão eficientes neste sentido,  

uma visão compartilhada da missão e intercâmbio de informações das Instituições 

envolvidas em atividades de Defesa Social vão potencializar sobremaneira seus resultados. 

Além disso, proporcionar uma inter-relação entre os encarregados da gestão estratégica da 

entidade e o executor é fator positivo para a sociedade, o “cliente” do Poder Público, 

principalmente no que se refere à qualidade do serviço prestado. 

A fotografia e a filmagem, são missões atípicas, como é o caso do suporte técnico 

para monitoramento de áreas, delimitação de espaços de atuação, porém em outras 

situações podem ser típicas, como a confecção de vídeos institucionais para fins instrutivos 

e informativos, que se enquadrará no mesmo fundamento do treinamento, ora citado, ou 

ainda execução de perícias, confecção de planos e subsídios para estratégias de atuação 

da instituição envolvida. Situação semelhante ocorre com o levantamento de dados. Na 
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gestão de inteligência, o sucesso pode estar no levantamento de informações, muitas vezes 

utilizando os recursos de filmagem e fotografia. Todas estas atividades podem ser 

realizadas por uma ou outra instituição quando de uma atuação integrada, sem maiores 

reflexos na especificidade de cada órgão envolvido. 

 Com base nestas classificações chegamos a identificação daquelas ocorrências que 

denominam-se “exclusivas de polícia” que devem ser atendidas somente por aeronaves 

operadas pela Polícia Militar e as ocorrências “exclusivas de bombeiro” que devem ser 

atendidas apenas por aeronaves operadas pelo Corpo de Bombeiros. Isto não implica que 

na eventual indisponibilidade do recurso aéreo uma instituição apóie a outra. Contudo, 

apenas em casos extremos este apoio deve ocorrer. 

 Em seguida, foram destacadas as ocorrências de incêndio, resgate aeromédico, 

defesa social e aquelas que são classificadas como “outras”. Estas ocorrências podem ser 

atendidas (desenvolvidas) por uma ou outra instituição e, caso seja realizada 

conjuntamente, poderá contar com o apoio de equipes mescladas, havendo de qualquer 

maneira, um ganho na qualidade final do trabalho. 

Quadro 5.2: Divisão de ocorrências por grupo para análise quantitativa de atendimentos 
        realizados pelo BTL RPAer no período da pesquisa. 

ATIVIDADE GRUPOS DIVERSOS GRUPO Y20 - AÇÕES OPERAÇÕES AÉREAS 

Exclusivas de 
polícia 

B00, C00, D00, E00, F00, 
G00, H00, I00, M00, N00, 
T00, (exceto E09.000) 

Y20.001, Y20.002, Y20.003, Y20.006, Y20.007, 
Y20.008, Y20.009, Y20.010, Y20.011, Y20.012, 
Y20.013, Y20.014 

Exclusivas de 
bombeiros 

R00, S00  

Exclusivas de 
Meio ambiente 

K00, L00  

Incêndio O00  

Resgate 
aeromédico 

P00 Y20.004, Y20.005, 

Treinamento  Y20.015, Y20.016, Y20.017, Y20.018 

Defesa social A00, E09.000  

Manutenção   Y20.019 

Outros Y00 (exceto Y20), W00 Y20.020 

      Fonte: DIAO-01/94 

  

 Por outro lado, existem duas únicas atividades que poderiam ser realizadas com 

equipes integradas ou mescladas por integrantes das duas instituições que são as 

atividades de manutenção e treinamento. Neste caso a formação policial ou de bombeiro 

não reflete na execução da atividade de modo a interferir significativamente em seu 

resultado. Os pilotos em sua formação como piloto privado e comercial, podem ser treinados 

em escolas particulares como ocorre atualmente com a EFAI3. 

                                                 
3 Escola de formação de pilotos particular, em que o treinamento é realizado por instrutores 
eminentemente civis. 
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Uma vez definido estes conjuntos de ocorrências que vão ensejar ou contra indicar 

as atuações conjuntas e integradas, será realizado um cotejamento quantitativo com as 

ocorrências atendidas pelo BTL RPAer no ano de 2.004. 

 De acordo com os dados fornecidos pela Seção de Operações do BTL RPAer, no 

ano passado a PMMG voou um total de 2.107,2 horas das quais foram divididas de acordo 

com os grupos criados a fim de permitir uma quantificação de atividades que podem ser 

desenvolvidas pelas duas instituições.  

As ocorrências que foram separadas nos grupos de incêndio, resgate aeromédico, 

defesa social totalizaram 109,3 horas ou seja 5,1% das missões realizadas. Não foram 

registrados atendimentos de Incêndios pela PMMG. Isto porque no ano de 2004, a aeronave 

do IEF, o Guará 01 esteve disponível a maior parte do tempo, e pode atender a necessidade 

deste ano4. 

 As ocorrências de instrução e manutenção são muito peculiares a cada instituição. A 

manutenção está atrelada à aeronave específica e a instrução faz parte dos objetivos e 

metas da respectiva instituição. Porém, neste tipo de atividade, o profissional que está 

realizando o võo de manutenção, está fiscalizando a execução deste serviço, está 

ministrando a instrução ou recebendo os ensinamentos e treinamentos, poderá ser de uma 

ou outra instituição. No ano de 2.004, estes tipos de atividades totalizaram 228,7 horas ou 

seja, 10,8 % das horas voadas. 

 

Quadro 5.3 Porcentagem de ocorrências atendidas 
pelo BTL RPAer no ano de 2004, divididas por grupos. 

GRUPOS FREQ. PERC. 

Ocorrências exclusivas de polícia 1765.7 83.7 

Ocorrências exclusivas de bombeiro 5.9 0.3 

Meio ambiente 0.0 0.0 

Incêndio florestal 0.0 0.0 

Operações de resgate 76.5 3.6 

Instrução 187.9 8.9 

Defesa Social 2.4 0.1 

Manutenção 40.8 1.9 

Apoios diversos 30.4 1.4 

T O T A L 2109.6 100.0 
Fonte: Seção de Operações BTL RPAer 

 

 Somando-se as horas parciais de treinamento, manutenção, resgate aeromédico e 

Defesa social  temos um total de 338,0 horas de vôo no ano de 2004, ou seja, 15,9% das 

horas voadas. Portanto, a integração das duas instituições, permitiria que aproximadamente 



 
 

Fl. 90 

 

15,9% das ocorrências fossem atendidas de forma integrada, por uma ou outra aeronave, o 

que disponibilizaria, em aproximadamente 15,9% do tempo uma das duas instituições. Isto 

permite um ganho, uma otimização da prestação pois diminuiria consideravelmente a 

demanda reprimida das instituições. 

 A fim de quantificar esta otimização, pode-se multiplicar estas 338,0 horas que 

totalizaram 15,9% das ocorrências atendidas, pelo custo da hora de vôo para o Estado de 

Minas, que atualmente equivale à R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais) em média. Isto 

equivale à R$ 743.600,00 (setecentos e quarenta e três mil e seiscentos reais) ao ano. 

 

5.1.4 Atuação integrada 

 A atuação operacional integrada consiste na possibilidade do atendimento de 

ocorrências relativas a operações aéreas de uma instituição por outra. Nas ocorrências de 

competência comum, que foram analisadas acima ela se dará de forma natural. Porém, 

naquelas ocorrências típicas de uma ou de outra instituição, o empenho é possível, porém, 

deverá obedecer a criterioso filtro, onde será analisada a oportunidade e conveniência, 

seguida da devida autorização da instituição mutuante. 

 De qualquer forma, importante ponto a ressaltar é a independência de cada 

instituição. O Ten Cel (ASM) em sua entrevista ressalta a importância da independência de 

cada instituição e seus respectivos grupamentos aéreos: 

É importante ressaltar que cada instituição deve manter suas peculiaridades. 
Qualquer solicitação de uma instituição para utilização de aeronaves da outra deve 
seguir a linha de comando natural, e a aeronave nunca deverá decolar sem a devida 
autorização. Contudo, acredito que o futuro da aviação do Estado de Minas é a 
Integração total, inclusive com a participação da Polícia civil e do Gabinete Militar do 
Governador . 

 

 A operação da aeronave  exige além do conhecimento técnico advindo da 

qualificação prevista no regulamento atinente, perícia e treinamento constantes. Uma má 

operação do equipamento, pode culminar danos ao equipamento ou mesmo acidentes que 

remontam elevados gastos. 

 A condução de uma aeronave, em especial as pertencentes aos órgãos públicos 

incumbidos de realizar as atividades atinentes à Defesa Social, dentre elas propiciar 

segurança a todas pessoas, acarreta um feixe de responsabilidade de grande monta. Assim, 

havendo possibilidade, a condução da aeronave e sua inserção na ocorrência, deverá ser 

realizada por integrante da instituição titular do uso da respectiva aeronave. 

                                                                                                                                                         
4 A respeito do atendimento das ocorrências pelo IEF no ano de 2004, o assunto foi abordado no item 
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 Assim, em eventuais operações integradas, onde existam guarnições integradas por 

militares de ambas instituições deve-se obedecer ao esquema de formação de guarnições 

apresentado no quadro 5.4 abaixo. 

 
       Quadro 5.4 Formação sugerida como ideal para as Guarnições Operacionais 

 integradas ou mistas entre militares do CBMMG e da PMMG . 
  MODALIDADE DE OCORRÊNCIA 

  TÍPICA DE 
BOMBEIROS 

TÍPICA DE 
POLÍCIA 

 
 
 

AERONAVE 
 

EMPENHADA 

 
PERTENCENTE 

AO CBMMG 

Piloto: do CBMMG 
Cmt Op: CBMMG 
Ob. Aer: Totalidade  
da CBMMG 

Piloto: do CBMMG 
Cmt Op: PMMG 
Ob. Aer: Maioria   
da PMMG 

 
PERTENCENTE 

À PMMG 

Piloto: do PMMG 
Cmt Op: CBMMG 
Ob. Aer: Maioria da 
CBMMG  

Piloto: do PMMG 
Cmt Op: PMMG 
Ob. Aer: Totalidade  
da PMMG  

 
 

 

5.2 Suporte de Infra estrutura 

5.2.1 Manutenção de aeronaves e utilização de equipamentos  

Atualmente a manutenção das aeronaves é realizada por empresa do setor privado, 

sendo que a seção de manutenção do BTL RPAer  coordena e gerencia a manutenção 

terceirizada, além de realizar as inspeções de rotina e liberação de aeronaves para as 

atividades diárias5. 

Esta atividade possui importância tamanha, que a própria Secretaria de Defesa 

Social do Estado de Pernambuco, celebrou convênio de cooperação técnica com a PMMG, 

em 16 de julho de 2002, a fim de implementar as atividades aéreas da Polícia Militar de 

Pernambuco. 

O convênio foi aditado por mais duas vezes, sendo que seu valor inicial foi de R$ 

68.850,48 - sessenta e oito mil oitocentos e cinqüenta reais e quarenta e oito centavos 

(PERNAMBUCO, 2002, p.5). 

Este convênio foi possível porque o Btl RPAer conta com uma estrutura de 

manutenção de aeronaves com mecânicos devidamente credenciados e habilitados pelo 

DAC. Nas manutenções de primeiro escalão, como o pré-vôo, podem e são realizadas pela 

                                                                                                                                                         
3.1.2 das demandas específicas de cada instituição. 
5 Dentre as atividades da seção de manutenção encluem inspeções periódicas e complementares de 7 dias, 10, 

25,30 e 50 horas, inspeções diárias, contratação e gerenciamento de seguro CASCO e seguro obrigatório das 

aeronaves, registro técnico de vôos e inspeções realizadas, dentre outros. 
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Unidade Aérea, sem onerar a instituição ainda mais. Nas empresas privadas, este serviço é 

custeado em uma faixa de valores de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) a R$ 210,00 

(duzentos e dez reais), por inspeção realizada6. 

Assim, a integração das atividades de manutenção pelo Corpo de Bombeiros e pela 

Polícia Militar, nos moldes do realizado pela Secretaria de Defesa Social de Pernambuco, 

representa uma economia, atualmente da ordem de R$ 68.850,48 (sessenta e oito mil 

oitocentos e cinqüenta reais e quarenta e oito centavos), anuais. Na verdade, neste valor 

estão incluídos os gastos com passagens e diárias, mas se a Secretaria se Propôs a efetuar 

tal pagamento, logicamente é porque é mais em conta do que o valor de contratar tal serviço 

de empresas da região.  

Além das repartições ordinárias ao serviço público militar (pessoal, inteligência, 

operações e estatística, finanças e logística, comunicação organizacional), há, no Btl RPAer, 

toda uma estruturação administrativa específica para atender a demanda de missões 

aéreas: uma seção especializada para realização das licitações, visto o custo elevado dos 

serviços e dos materiais envolvidos nessa atividade. Toda esta estrutura pode ser realizada 

de forma integrada, nos moldes do que ocorre atualmente com o Instituto Estadual de 

Florestas – IEF. 

Em sua fala (LPG) afirma que a realização das manutenções rotineiras de forma 

integrada é viável; “No CBMMG existem mecânicos, como o Sgt Herbert que sempre nos 

auxiliam. Atualmente também pude prestar apoio à Polícia Civil, a pedido do ex-Cb PM Yuri 

que hoje atua naquela força. Não existe pois qualquer empecilho”. 

A PMMG e o IEF firmaram um convênio em 1998, passando aquela, também, a 

opera um helicóptero Esquilo AS350B2 de prefixo PP-IEF, o”Guará 01”.  

Esta aeronave vem atuando na proteção e preservação do meio ambiente, 

conjuntamente com os integrantes das regionais deste Instituto e de outros órgãos 

ambientais, como a SEMAD, o IGAM, a FEAM.  

 O apoio técnico-operacional da PMMG permitiu ao IEF se lançar num campo 

totalmente novo e desconhecido, porém de primordial importância àquele instituto, qual seja, 

a utilização de aeronave no controle e fiscalização ambientais. 

À época eram autoridades desses órgãos: o Sr. Célio Murilo de Carvalho Valle, 
Diretor-Geral do IEF, o Cel PM Márcio Lopes Porto, Comandante-Geral da PMMG, o 
Sr. José Carlos Carvalho, Secretário de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável. Duas outras autoridade do IEF foram primordiais para a celebração 
daquele instrumento: os Senhores Humberto Candeias e Júlio Oliveira (MARQUES, 

2005, p. 163). 

                                                 
6 Fonte: Seção de Manutenção de Aeronaves do Btl RPAer. 
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5.2.1.1 Equipamentos 

 O emprego de aeronaves nas atividades de defesa social, exige, além de 

manutenção adequada, a utilização de equipamentos que permitam maximizar a 

operacionalidade das aeronaves. 

 Nesta pesquisa, optou-se em citar aqueles equipamentos que são mais utilizados no 

dia-a-dia, além de que possuam real importância para ambas instituições. 

 Nas operações de resgate e salvamento, comumente utiliza-se o equipamento 

denominado Guincho. O guincho é um acessório especial que é acoplado na lateral superior 

esquerda da aeronave e possui capacidade de içamento de até 136 Kg. O aparelho possui 

um cabo de aço com extensão de 30 metros e é muito utilizado em locais de difícil acesso, 

para içamento de pessoas e materiais, bem como, para a inserção no local do evento não 

somente de pessoas mas toda sorte de materiais, alimentos, documentos e qualquer outro 

material que seja de difícil transporte por terra, principalmente face a distância ou relevo 

topográfico da região. O custo do guincho atualmente é de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte 

mil reais)7. O aparelho é intercambiável em outras aeronaves como por exemplo, o modelo 

esquilo ou outros modelos diferentes. 

 Um dos exemplos de sua utilização está num trecho do relatório de um resgate 

realizado na Serra do Curral, em 23 de fevereiro de 2004, resgate este que possibilitou 

salvar a vida do assistido8, sendo que a guarnição foi premiada com um elogio do comando 

da corporação: 

 

Noite de 23 fev04, por volta das 19:00 o CBMMG solicitou o apoio do BTL RPAer 
para realizar resgate de uma pessoa que havia caído em uma vala na Serra do 
Curral, de forma que não era possível que ela saísse dali por si só, bem como, o local 
não permitia a aproximação dos socorristas por terra. No local, o Observador Aéreo 
(ELM) desceu pelo guincho, imobilizou o assistido, que foi içado novamente por este 
equipamento, sendo levado a um local que permitiu sua assistência pela equipe do 
CBMMG. Em seguida a aeronave retornou e içou através do guincho, o Observador 
Aéreo. 

 

Como se vê o equipamento é de grande valia quando se necessita chegar a locais 

de difícil acesso e que não permitem o pouso da aeronave de imediato, em especial, no 

resgate de vítimas em locais de aproximação comprometida pelo relevo, árvores, 

construções, etc. 

                                                 
7 Orçamento apresentado pela montadora Helibrás, em março de 2004 ao BTL RPAer. 
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Figura 5.1 Guincho Breeze instalado na aeronave Pégasus. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Fonte: Seção de Manutenção do BTL RPAer 

 

 

 Outro equipamento extremamente importante e que já foi utilizado em várias 

ocorrências de busca é o FLIR. Este equipamento é um aparelho de visão noturna, que vai 

acoplado no painel da aeronave e permite a visualização do solo durante o período noturno, 

através de um sistema de captura de imagens pelas nuances de calor. 

Este aparelho é intercambiável entre as aeronaves modelo esquilo, ou seja,  pode 

ser transferido rapidamente de uma aeronave à outra, desde que se tenha uma base fixa 

instalada na aeronave receptora. A grande vantagem é que a parte fixa é muito mais barata 

que o equipamento. Uma base fixa custa atualmente R$ 60.000,00 ( sessenta mil reais) que 

em relação ao custo do equipamento de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais)9. 

Uma ocorrência em que foi fundamental a utilização do imagiador infravermelho 

(FLIR) foi relatada por Silva Júnior e Santos (1998, p.3) demonstra bem a grande validade 

deste equipamento: 

 

                                                                                                                                                         
8 Assistido é o termo mais indicado para a pessoa que sofreu o acidente, pois não impinge à vitima um aumento 

de sofrimento psicológico advindo de seus ferimentos, de acordo com o Curso de Resgate da Cruz Vermelha. 
9 Orçamento apresentado pela montadora Helibrás, em março de 2004 ao BTL RPAer. 
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 Em 17 dez 98-qui, por volta das 21:37, a PMMG atendeu uma ocorrência de roubo a 
mão armada consumado, descrito no BO 563.675, 18º BPM,  em que agentes 
armados de revólver cal .38 tomaram um veículo Monza de cor preta, placa GSE 
5028 de assalto e fugiram pelas ruas do bairro Flamengo em Contagem. As viaturas 
realizaram cerco e bloqueio e chegaram a identificar o veículo, porém este conseguiu 
evadir. Sendo acionada a aeronave iniciou rastreamento utilizando o aparelho FLIR, 
sendo que em poucos minutos identificaram um veículo que se destacava dos 
demais no visor do imagiador infravermelho (FLIR). Embora o veículo fosse de cor 
preta e a olho nu não era visto em virtude da escuridão no local, no visor do 
imagiador ele aparecia com cores brilhantes, pois ao empreender fuga, seu motor 
aqueceu muito em relação aos carros que trafegavam normalmente. Isto permitiu seu 
acompanhamento pela aeronave, até o momento que desistiram da utilização do 
carro, e empreenderam fuga a pé, o que culminou na prisão de todos os meliantes, 
apreensão dos instrumentos utilizados para perpetrar o crime e recuperação de todo 
material roubado. 

 

 Evidentemente que a utilização destes equipamentos pelo CBMMG geraria um 

desgaste natural do material pelo uso, bem como um aumento do custo de manutenção. 

Porém, a idéia é possibilidade de estoques menores de cada instituição destes materiais, 

sendo que durante as manutenções, que normalmente são demoradas face a peculiaridade 

do material e os entraves burocráticos do sistema de compras e pagamentos do estado, 

seria possível eventuais empréstimos de uma instituição a outra em momentos críticos. 

 
 
 
 

Figura 5.2: Câmara externa do Fligth light resource - FLIR. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Fonte: Seção de Manutenção do BTL RPAer 
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 Este é um aparelho de alto custo e de importante função para as atividades de 

Defesa Social.  este aparelho foi apontado por Bosco (2005, p. 13) como um equipamento 

de última geração: 

 

O modelo FLIR Systens 2000 adquirido pela PMMG em 1994 é um equipamento de 
última geração, sendo que a Força Aérea Brasileira, somente o adquiriu bem mais 
tarde. Com ele é possível ver a sombra de uma imagem deixada pelas aeronaves na 
Base de Santa Cruz, no Rio de Janeiro, que já tenham decolado a algum tempo, mas 
que esteve sob o sol, pois a sombra formada pela silhueta da aeronave é mais frio 
que o pátio aquecido diretamente pelos raios solares, formando assim uma marca 
perfeitamente visível pelo FLIR. 

 

 Como forma de quantificação, optamos por totalizar o custo de um aparelho flir e um 

guincho, o que totaliza R$ 940.000,00 (novecentos e quarenta mil reais) para o Estado, 

nesta fase inicial de instalação do grupamento Aéreo do Corpo de Bombeiros. 

 No próximo capítulo analisar-se-á a estrutura de abastecimento e hangaragem de 

aeronaves utilizado pelo BTL RPAer. 

 

5.2.2 Abastecimento e hangar 

As aeronaves utilizadas em apoio às atividades de Segurança Pública e Defesa Civil, 

possuem de 2:40h à 3:40h de autonomia em vôo. Isto significa que nestes intervalos de 

operação a aeronave deverá ser reabastecida e portanto exige-se reabastecimentos 

regulares em operações mais duradouras ou em locais distantes. 

Nosso Estado possui cerca de 9 (nove) locais com postos regulares para 

abastecimento de aeronaves instalados em aeródromos públicos e operados por empresas 

autorizadas, localizados as cidades de Araxá, barbacena, Governador Valadares, Ipatinga, 

Itajubá, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberaba e Uberlândia além de Belo Horizonte (aí 

inclusos os postos da RMBH, Confins , Pampulha e Carlos Prates) que não entram nesta 

contabilização. 

Em Itajubá e em Barbacena existem postos de abastecimento, contudo o primeiro 

pertence e esta no aeródromo da Helibrás e o segundo é destinado à EPCAR (Escola 

Preparatória para Cadetes do Ar) da FAB. A figura 5.3 mostra essa a localização destas 

cidades. 

Assim, podemos inferir que em todo o território mineiro, em especial no norte do 

Estado, o reabastecimento da aeronave constitui-se em um ponto sensível que vai redundar 
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no êxito ou insucesso de nossa missão. As ocorrências de Defesa Social não esperam 

enquanto a aeronave se desloca até o ponto de abastecimento mais próximo.  

 
 
Figura 5.3: Pontos de abastecimento regulares com combustível de aviação em Minas Gerais  

 

 

Fonte:  TASA do BTL RPAer. 

 

Para que as missões não perdessem o princípio da oportunidade o BTL RPAer criou 

um sistema de armazenamento de combustível em pontos estratégicos do Estado. O 

combustível é acondicionado em bombonas de polietileno10, cuja capacidade é de 50 l 

(cinqüenta litros), sendo renovado o seu conteúdo em cada 6 (seis) meses, apesar da 

validade do combustível ser de 1 (um) ano.  Hoje existem em torno de 500 bombonas 

distribuídas em pontos definidos estrategicamente no território do Estado. 

Mesmo assim, a existência de locais extremos do Estado, como foi visto no item 3.1, 

cria situações em que a distância ao ponto onde existe a desconcentração de combustível 

seja considerável.  

Face este problema a PMMG, à partir de 2001, adquiriu 02 (dois) caminhões-tanque 

de abastecimento, com capacidade para transporte de até 2.500 l (dois mil e quinhentos 

                                                 
10 A Helibras soltou nota (Noticia aos Operadores) regulando o procedimento para estocagem de 
combustível, sendo que a Petrobrás recomenda a substituição deste produto a cada 12 meses. Em 
virtude da natureza e constância das operações, este combustível e reciclado, em todo o estado, num 
período máximo de seis meses. 

 

http://www.guianet.com.br/mg/index.html
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litros). Considerando o consumo médio de 150 litros/h das aeronaves utilizadas, quais 

sejam, Esquilo e Jet Ranger III, cada caminhão permite uma autonomia de 16h (dezesseis 

horas) de vôo de helicóptero.  

Aliado a este fator existe uma equipe composta por policiais que são treinados não 

só para reabastecer o helicóptero, mas também para dar todo o suporte necessário à 

tripulação, no que se refere a procedimentos de embarque e desembarque de passageiros, 

bem como a análise, demarcação e segurança do local de pouso e decolagem.  

Esta equipe é denominada Transporte Aéreo e Suprimentos Especiais de Aviação – 

TASA. Sua preparação exige conhecimentos não só do funcionamento e procedimentos 

com emprego de aeronaves em atividades de Defesa Social, como também, conhecimento 

e experiência no manuseio de produtos perigosos, no caso o combustível de aviação 

QAV111 

Esta equipe TASA, presta apoio integrado às operações aéreas realizadas pelo IEF, 

e também já apoiou diversas entidades públicas, em especial aos órgão de Defesa Social, 

como, por exemplo, à Polícia Civil de Minas Gerais, como manifestação do ideário de 

integração das forças policiais mineiras e mesmo o exercício de um controle social mais 

eficiente nas missões de Defesa Social. Como a Polícia Civil, em virtude de sua própria 

atividade, não possui uma articulação tão específica em relação ao combustível de aviação, 

por exemplo, fez-se oportuno a PMMG auxiliar a Polícia Civil, por questões de interesse 

público, notadamente em ocorrências e operações policiais, algumas delas, inclusive, em 

apoio ao IEF.  

De novembro de 2004 a março de 2005, aquele grupamento e suas aeronaves foram 

apoiadas pela PMMG em diversos locais do estado, como Felizburgo, Ipatinga, Januária, 

Diamantina, principalmente no que se refere ao suporte de combustível, quando foram 

utilizados pouco menos de 5.000 l (cinco mil litros) pela Polícia Civil. Decerto, esse ônus à 

PMMG foi compensado pela Polícia Civil, repassando, oportunamente, à primeira o 

combustível gasto. 

Por fim, cabe ressaltar, inclusive, uma outra vantagem: a presença da PMMG em 

todos os 853 (oitocentos e cinqüenta e três) municípios do estado que é situação impar na 

Administração Pública estadual, já que nenhuma outra entidade consegue essa 

performance. Assim sendo, em qualquer município de Minas Gerais, terá o Corpo de 

Bombeiros apoio desta Força Pública. 

Por esse mesmo motivo, qual seja, a presença em tantos municípios de frações 

policiais-militares, faz com que os pilotos e demais tripulantes do Btl RPAer estejam 
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treinados para missões em quaisquer localidades mineiras, bem como tenham noção de 

toda a divisão política e social do Estado.  

 Numa perspectiva orçamentária, estabelecer uma estrutura desta magnitude para 

outra instituição militar estadual, atingiria cifras da ordem de R$ 500.000,00 somente para 

instalação. A manutenção da estrutura TASA exigiria o salário de um grupo de 

aproximadamente sete militares,  seis graduados e um Oficial, pelo menos dois veículos 

especializados, o que poderia atingir um gasto mensal de R$ 20.000,00. 

 Contudo existe uma variável que não se conseguiria obter de imediato. A experiência 

neste tipo de atividade. Aventurar-se nesta atividade sem a experiência adquirida ao longo 

dos anos é um fator acentuador do risco da operação, além do natural dispêndio de gastos. 

 Aproveitar a estrutura já implementada no BTL RPAER numa eventual integração de 

recursos aéreos siginificaria portanto, uma substancial economia aos cofres do Estado, além 

da operacionalização de uma atividade tão especifica. Paulatinamente, deverá ser 

implementado um esquema de treinamento de profissionais das forças envolvidas de forma 

com objetivo de uma efetiva integração com investimento equilibrado das forças envolvidas 

no projeto de integração. 

 Vejamos o levantamento orçamentário para a instalação de uma seção TASA em 

uma unidade aérea de recobrimento em todo o Estado mineiro, inserido na tabela 5.1 

abaixo. 

 

Tabela 5.1: Previsão orçamentária para instalação de uma seção TASA para apoio às atividades  
 de duas aeronaves no Estado de Minas Gerais 

Qtde Material Preço unit. Preço Total 

500 Bombona de Poliuretano 50,00 25.000,00    

25.000 QAV1 para abastecimento inicial 3,00 75.000,00 

02 Caminhão de abastecimento 180.000,00 360.000,00 

07 Treinamento de elemento TASA  2.000,00 14.000,00 

03 Kit ferramentas e equipamentos 4.000,00 12.000,00 

 T O T A L  486.000,00 

Fonte: TASA do BTL RPAer 

 

5.2.2.1 Hangar 

 O BTL RPAer está localizado no pátio norte do aeroporto da Pampulha, à rua dos 

hangares, nº 50, Pátio Norte do Aeroporto da Pampulha, bairro Itapoã. Estas instalações 

foram inauguradas em 15 de agosto de 1996 para funcionar o então Batalhão de Missões 

Especiais – BME. O convênio nº 0030/2001 – OS/0022/061, entre a INFRAERO e a PMMG, 

                                                                                                                                                         
11 Querosene de Aviação 1, material classificado como tóxico e combustível. 
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celebrado em 14 de março de 2001 é o principal documento que regula a utilização destas 

instalações. Antes disto, o Graer funcionava precariamente em algumas salas dentro do 

hangar do Governo e o GATE funcionava no bairro Saudade, ao lado do Clube de Sub Ten 

e Sgt. 

 Naquela ocasião era imperioso que o GRAER fosse instalado dentro do aeroporto, 

visto as facilidades que a estrutura permite.  

Preferencialmente a base da unidade de policiamento aéreo deve ser construído 
dentro do aeroporto. A recomendação de se instalar a unidade aérea dentro do 
aeroporto, pretende dentre outros proporcionar o uso dos serviços de apoio aéreo 
existentes no aeroporto, tais como iluminação de pista, torre de controle, sala AIS12, 
indicador de vento, serviço de atendimento de urgências, etc. 
Além disto, o local deverá possuir espaço para hangaragem, uma sala de operações 
completa, uma sala para administração, bem como um refeitório e vestiários. Em 
casos de base aérea policial, faz-se mister uma intendência; operando em regime 
integral além de alojamentos adequados e que permitam repouso efetivo. (COSTA 
JÚNIOR, 2003, p.79). 

 

 O preço desta instalação foi estabelecido para se manter num ambiente projetado 

para 70 pessoas, um efetivo que chegou a ser 80% superior a esta previsão, funcionando 

com 136 pessoas, no mesmo local. Contudo, no ano de 1999 o BME foi  extinto e o GATE 

passou a funcionar em sede própria. 

 Na análise de integração dos recursos aéreos do CBMMG e da PMMG, uma das 

questões é se o Hangar utilizado pelo BTL RPAer poderá abrigar as aeronaves do Corpo de 

Bombeiros. Atualmente a aeronave Cessna 210, PT KDO permanece no hangar da  Oficina 

Chamone. Existe no CBMMG, como foi dito no item 3.1.1, um procedimento licitatório em 

andamento, para aquisição de dois helicópteros. 

 A Polícia Militar, como foi esclarecido no item 3.1.2, atualmente opera uma frota 

composta por uma aeronave BH 06 (Jet Ranger III) duas aeronaves BH 47 (Bell 47), mais 

seis aeronaves AS 50 (Esquilo B2), das quais uma pertence ao IEF. 

 Assim, para que se verifique a possibilidade da utilização do hangar onde funciona o 

BTL RPAer, pelo futuro grupamento aéreo do CBMMG, faremos uma análise físico espacial, 

baseado na área utilizada pelas aeronaves, bem como pela utilização dos recursos 

humanos. 

 Para o cálculo da área de ocupação da aeronave, serão utilizadas as medidas da 

cauda até a ponta da pá para as aeronaves bi-pá13, sendo que a largura é aumenta em 50% 

a fim de permitir o acesso a fim de se realizar manutenções diversas. Nas aeronaves de três 

                                                 
12 Sala de Informação de Aeródromos: Local onde podem ser fornecidas as mais diversas 
informações sobre rotas, aeroportos, clima, etc, de forma atualizada e confiável. 
13 Aeronaves que possuem apenas duas pás. 
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pás, é possível o rebatimento de duas delas sobre a cauda da aeronave, o que vai permitir a 

utilização de cálculo de área idêntico ao das aeronaves bi-pá. Vamos utilizar as medidas do 

Esquilo para simulação de aeronaves do CBMMG, pois é a aeronave mais utilizada pelas 

forças de defesa social no Brasil. 

A aeronave BH 06 (Jet Ranger III) possui 11,82 m de comprimento por 1,94 m de 

largura, o que vai totalizar 34,40 m2 de área ocupada. A aeronave BH 47 (Bell 47), possui as 

seguintes dimensões: 12,70 de comprimento por 2,40 m de largura, o que vai totalizar uma 

área de 45,72 m2. A aeronave AS 50 (Esquilo B2), possui 12,94m de comprimento por 

3,80m de largura, comas pás rebatidas sobre a cauda, o que vai totalizar 49,17 m2. A 

aeronave Cessna 210, possui comprimento de 8,64 m e envergadura de asa de 11,00 m. 

Esta aeronave não exige que seja aumentada a sua largura para cálculo da área de 

ocupação, visto que devido a envergadura das asas existe espaço suficiente para as 

atividades de pré vôo portanto, ela vai ocupar 95,04 m2. 

 
Quadro 5.5: Área de ocupação das aeronaves estacionadas no 
hangar do BTL RPAER 

QTD AERONAVE ÁREA PARCIAL ÁREA TOTAL 

 P M M G  

01 BH 06 Jet Ranger III 34,40 m2   34,40 m2  

02 BH 47 Bell 47 45,72 m2   91,44 m2 

06 AS 50 Esquilo B2 49,17 m2 295,02 m2 

  Sub Total 420,86 m2 

 C B M M G  

01 Cessna 210 95,04 m2 95,04 m2 

02 AS 50 Esquilo B2 49,17 m2 98,34 m2 

   Sub Total 193,38 m2 

  T O T A L 614,24 m2 

Fonte: Manual de vôo das aeronaves 

 

 O espaço físico disponibilizado pela INFRAERO para instalação do BTL RPAer, está 

dividido em um amplo salão onde as aeronaves ficam estacionadas, e duas fileiras laterais 

com salas dispostas no primeiro e segundo andar, onde funcionam seções e vestiários 

diversos. 

 No centro do salão existe uma limitação marcada no solo nas cores amarelas, 

definindo o limite espacial onde as aeronaves poderão permanecer, sem trazer risco às 

pessoas, e sem o risco de serem avariadas pelo trânsito de pessoas no local. Estas faixas 

de delimitação medem 29,95 m de comprimento e 24,70 m de largura, o que totaliza 739,76 

m2. 

 

 Numa primeira análise, teríamos espaço para hangaragem de todas as aeronaves 

operados pela PMMG e das operadas pelo CBMMG. Porém, ao montar o croqui com a 
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divisão dos espaços ocupados pelas aeronaves, figura 5.4, verifica-se que não é viável tal 

disposição. Isto, porque as aeronaves devem estar dispostas de forma que possam ser 

rapidamente retiradas do hangar face o surgimento de uma ocorrência que exceda o 

número de aeronaves colocadas à disposição. Assim, não sobraria espaço para o 

estacionamento da aeronave Cesna 210 PT-KDO. 
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Figura 5.4: Planta baixa do andar térreo do hangar do BTL RPAER 

 

      Fonte: Planta baixa hangar/INFRAERO 
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 Outra análise a se realizar é do efetivo existente atualmente no BTL RPAER face as 

instalações disponibilizadas a este efetivo. O quadro 5.6 apresenta o efetivo desta unidade: 

 

Quadro 5.6: Efetivo atual existente, no BTL RPAer, 

 face  previsão  no   do   plano   de   articulação 

 operacional da PMMG 2003/2004. 
QTD POSTO /GRAD PREVISTO EXISTENTE 

 Oficiais  

01 Superiores 4 4 

02 Intermediários 17 22 

06 Subalternos 9 11 

 Saúde 03 01 

 Sub Total 33 38(1) 

 PRAÇAS  

01 Sub Ten / Sgt 46 47 

02 Cb/Sd 28 28 

  Sub Total 74 75 

 T O T A L 107 113 

      Fonte: Seção de Recursos humanos 

(1) Deste total  dois capitães e oito tenentes estão inscritos 
no Curso  de  comandante  de  Operações  dos  quais  três 
através de mandado de segurança. 

 

 Como foi visto na planta baixa apresentada na figura 5.4, existe atualmente apenas 

um alojamento de Sub Ten/Sgt, com aproximadamente 40m2, onde ficam dispostos os 

armários dos 47 militares, contando com aproximadamente  5 chuveiros. Ao lado deste 

ambiente existe um dormitório de aproximadamente 10m2 com três pares de beliche. 

 Este alojamento é o mais crítico face da quantidade de sub tenentes e sargentos e 

principalmente sua função na unidade. Isto porque eles estão distribuídos nas seções 

administrativas, atividades de mecânicos, TASA e equipes de Observadores Aéreos. Estes 

graduados trabalham nas diversas seções do BTL RPAer bem como integram as guarnições 

de serviço o que leva a uma presença maciça no quartel durante o expediente. Nos dias de 

chamada geral e de instrução extrapola-se a capacidade ideal deste local. 

 Analisando-se os locais destinados aos Oficiais a situação também é preocupante. 

Os capitães e Tenentes utilizam os mesmos espaços. O vestiário no andar inferior e 

dormitório na parte superior. O problema se agrava pois existe também alojados Oficiais de 

outras polícias que estagiam e freqüentam cursos realizados no BTL RPAer. Atualmente 

existem dois Oficiais da Polícia de Sergipe nesta condição. 

 A primeira providência tomada pelo Comando do BTL RPAer foi a reestruturação de 

um alojamento para os Cb/SD no ano de 2004. Até então não havia um local definido e 

estes utilizavam precariamente um espaço externo ao hangar. Este alojamento possui 

aproximadamente 45 m2, e neles são abrigados os 28 Cabos e Soldados do BTL RPAer. 
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 No BTL RPAer existem três oficiais femininas e quatro praças, sendo uma Oficial 

superior, duas subalternas, duas sub tenentes e uma sargento. Não existe espaço, nem 

seria viável a construção de alojamento distinto para estas policiais, pois são em pequeno 

número. A respeito pronuncia-se FRM: 

O alojamento é muito pequeno e apertado. Nosso armário é apenas uma porta 
pequena, pois não caberia nada maior naquele local. Além disto, não existe outro 
banheiro feminino. Realmente colocar neste mesmo hangar integrantes do Corpo de 
Bombeiros não daria certo. (FRM). 

 Portanto, do ponto de vista de efetivo não é viável a utilização do hangar por 

integrantes do Corpo de Bombeiros, uma vez que iria trazer uma situação mais 

conturbadora ainda.  

 Além disto, praticamente não existem mais espaços que pudessem ser estendidos 

com construção para abrigar esta nova tropa. Existe também o problema da particularidade 

de cada instituição, que também foi discutido em 5.1.1, que seria maculado caso 

funcionassem num mesmo ambiente. 

 Finalmente, há que se ressaltar que mesmo em atuações integradas, o grupamento 

Aéreo do Corpo de Bombeiros necessitará de possuir espaços reservados para as suas 

atividades, sendo que a utilização de espaços comuns entre as duas instituições envolvidas 

seria por demais perniciosos, culminado possivelmente em desorganização. 

 Portanto, a utilização do hangar onde está instalado o BTL RPAEr pelo Grupamento 

Aéreo do Corpo de Bombeiros é inviável e contra produtivo. 

 

5.3 Suporte de recursos humanos 

5.3.1 Qualificação profissional 

A formação da equipe de tripulantes da aeronave que irá atuar na defesa social, bem 

como a sua preparação técnico-profissional, é tarefa que demanda elevados recursos e 

enseja relativo espaço de tempo.  Esta atividade também merece especial atenção, 

notadamente no que se refere a mecânicos e tripulantes. 

A concepção ideal de um processo de formação e qualificação de profissionais, 
encarregados de fazer cumprir a lei, para atuar como tripulante em aeronaves 
engloba três fases distintas: formação básica, formação profissional e especialização 
avançada (FONTANA, 1996, p. 24-25) 

 

 Num primeiro momento existe a preocupação em selecionar o profissional dentro dos 

quadros da própria instituição, pois assim, ele terá um mínimo de conhecimentos técnicos a 

respeito da atividade que irá desenvolver. Esta fase deve ser realizada pela própria 

instituição interessada, tendo como objetivo, formar e treinar os tripulantes para atuar em 
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quatro atividades específicas para o emprego de aeronaves; tripulante operacional 

(observador aéreo), apoio de solo (TASA), comandante de operações e piloto de aeronaves. 

A formação dos tripulantes requerem diversas fases ou estágios: o supedâneo 

teórico (no caso de pilotos e mecânicos são avaliados por banca nacional do DAC em 

provas de conhecimentos); a habilitação técnica (prática de vôo exigida pelo DAC, prática e 

estágio de mecânica na Unidade e prática e estágio de atividades helitransportadas para os 

observadores aéreos); especialização (proficiência específica em um determinado 

equipamento); aperfeiçoamento (implementação de novas técnicas e táticas operacionais de 

aplicação do recurso aéreo). 

 No caso de Minas Gerais, os mecânicos ainda são formados em escolas particulares, 

e desenvolvem suas atividades práticas a fim de atingir os níveis exigidos pelo DAC14, 

portanto, eles não podem ainda, ser formados dentro da Polícia Militar. Para os demais 

profissionais, a Polícia Militar possui homologação junto ao DAC para os diversos níveis e 

estágios que perpassa a preparação destes profissionais. 

 

Tripulante Operacional 

A formação do tripulante operacional exige um curso específico que possui carga 

horária teórica de 240 horas aula e 20 horas práticas com uso da aeronave. De acordo com 

projeto de um Centro Nacional de Treinamento Para Aviação Policial apresentado pelo BTL 

RPAer à SENASP, o custo do curso de tripulante operacional é de R$ 9.880,00 que se 

consubstancia no custo do curso, independentemente da quantidade de alunos.  

A este valor acrescenta-se 20 horas de prática, que deverão ser realizadas à bordo 

da aeronave e totalizaria o custo de R$ 50.000,0015. Assim o curso de tripulantes tem um 

custo fixo de R$ 59.880,00 (cinqüenta e nove mil oitocentos e oitenta reais). O curso pode 

ser ministrado para até 30 alunos. As turmas formadas pelos praças da PMMG chegaram no 

máximo a 20 alunos, o que ensejou a disponibilização de vagas para candidatos de outras 

corporações co-irmãs.  

Assim caso opte-se pela adoção da preparação do profissional de forma integrada 

entre o Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, o Estado terá uma economia de R$ 

59.880,00 (nove mil oitocentos e oitenta reais), pois não haveria duplicação de gastos com 

esta atividade. 

                                                 
14 Os mecânicos devem realizar certo número de horas de atividade junto às oficinas de mecânica de 
avião e helicópteros homologadas pelo Departamento de Aviação Civil - DAC. Ainda não existem 
oficinas homologas nas forças públicas estaduais brasileiras. 
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O curso de formação do apoio em solo TASA, segue padrões de referência 

semelhantes ao de tripulante operacional, tendo inclusive, a possibilidade da realização de 

algumas aulas em conjunto. Atualmente a preparação básica do Elemento TASA é o curso 

de tripulante operacional e posteriormente, recebe-se treinamento diretamente da seção 

TASA. 

Comandante de Operações Aéreas e o Comandante de Aeronaves 

A formação e treinamento do Comandante de Operações Aéreas e o Comandante de 

Aeronaves, passa por uma série de fases ou etapas, que devem ser cumpridas 

paulatinamente até que o profissional tenha condições de conduzir a aeronave em 

ocorrências policias e de outras naturezas com total segurança. 

 O Quadro 5.7, abaixo, apresenta uma síntese dos gastos em horas aulas com o 

respectivo curso de piloto comandante de operações aéreas, no que tange às aulas 

teóricas. Os custos foram fornecidos pelo BTL RPAer e se encontram no projeto para 

criação de um centro nacional de treinamento para aviação policial e de defesa social. 

 A formação destes profissionais exige um custo fixo, em honorários aulas, no valor 

de R$ 57.150,00 (cinqüenta e sete mil cento e cinqüenta reais). Este custo é fixo pois 

representa a remuneração das aulas teóricas e independem do número de alunos até o 

limite ideal de alunos por sala de aula que está limitado em 18 alunos.  

A quantidade de alunos por turma desde a criação do Corpaer foi bem menor que 

este total. As turmas de 1987, 1990 e 1992 foram realizadas por instituições particulares, 

pois a PMMG ainda não possuía escola homologada. 

A turma de 1995 possuía 6 alunos e a de 1996 possuía 9 alunos. A turma de 1997 e 

1999 possuíam 9 alunos. A turma de 2003 apenas 5 alunos. Em todas estas turmas houve 

complementação com alunos de outras instituições como Polícia Civil, Ibama e Polícia 

Militar de outros Estados da federação, como foi descrito no item 3.2.1 que tratou do 

radiopatrulhamento aéreo na Polícia Militar de Minas Gerais. 

Portanto, a escola de formação da PMMG sempre trabalhou abaixo de sua 

capacidade plena, sendo que numa eventual integração, esta capacidade ociosa seria 

aproveitada, com economia e ganho para as duas instituições. 

A economia de custos caso o treinamento seja realizado de forma integrada entre o 

Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar é sintetizado no quadro 5.7 que apresenta o 

currículo de matérias para a formação dos comandantes, bem como seus valores. 

                                                                                                                                                         
15 O custo da hora de vôo da aeronave esquilo, no mês de maio/2005 é de  R$ 2.500,00 (dois mil e 
quinhentos reais). 
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 Quadro 5.7: Currículo de matérias para formação de comandantes de operação e 
 piloto de aeronaves da Escola de Aviação da PMMG. 

Tipo treinamento 
Carga-horária(1)  

Teoria Custo Duração 
do curso 

Formação de Piloto Privado de Helicóptero PPH 
(Comandante de Operações Aéreas)(2) 

530 23.850,00 6 meses 

Formação de Piloto Comercial de Helicóptero PCH 
(Comandante de Aeronaves). 

277 12.465,00 6 meses 

Formação de Instrutor de vôo de helicóptero – INVH 130 5.850,00 3 semanas 

Familiarização com aeronave BH 06 16 720,00 3 dias 

Familiarização com aeronave AS 50 40 1.800,00 1 semana 

Cheque inicial tipo (segunda aeronave a ser voada)0 05 225,00 1 semana 

Emprego de aeronave no combate a incêndio florestal  12 540,00 4 dias 

Curso de Gerenciamento de Cabine (CRM) 16 720,00 3 dias 

Segurança de vôo – Aviação policial e Defesa Civil 80  2 semanas 

Operação noturna 04 180,00 02 dias 

Operação com carga externa (Rappel, guincho, puçá e 
gancho) 

32 1.440,00 05 dias 

Vôo de manutenção 120 5.400,00 3 semanas 

Padronização de operação 04 180,00 2 dias 

Resgate aeromédico 04 180,00 2 dias 

T O T A L 1270 57.150,00  

               Fonte: Projeto do centro nacional de treinamento para aviação policial  
(1) Carga-horária em horas. O tempo de aula é inferior, pois cada tempo equivale 
a 45 minutos. 
(2) Incluída a familiarização da aeronave inicial. 
(3) Não estão incluídos os valores da hora de vôo para treinamento.  

 

O gerenciamento do ensino e instrução, nas suas diversas modalidades, poderão 

ficar sob responsabilidade de apenas uma das duas instituições o que vai resultar em 

liberação de recursos humanos para outras atividades. Como vimos acima a Polícia Militar 

já formou oito turmas de pilotos no período de 1987 até 2005, ou seja uma turma a cada 

dois anos e dois meses, o que vem a demonstrar que a demanda por comandante de 

operações e pilotos segue uma seqüência rotineira. 

 
Quadro 5.8: Economia em formação de profissionais no caso de escola integrada 

ATIVIDADE CUSTO CURSO POR TURMA 

Formação de tripulante operacional. 59.880,00 

Formação de Comandante de operações e piloto de 
aeronave. 

57.150,00 

T O T A L 117.030,00 

 

 Diante dos argumentos constatados pode-se afirmar que é viável a integração da 

qualificação e treinamento dos integrantes dos grupamentos aéreos das duas instituições 

envolvidas. 



SEÇÃO 6 - CONCLUSÃO 
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6.  CONCLUSÃO 

6.1 Conclusão 

 A presente pesquisa teve como ponto de partida o questionamento da melhor 

maneira de se estruturar as aeronaves que atuam sob responsabilidade das diversas 

instituições públicas estaduais. Com a publicação do Edital do Corpo de Bombeiros, para a 

aquisição de dois helicópteros para atuar nas atividades daquela instituição, o assunto 

recebeu destaque. Face as semelhanças entre as duas instituições, Corpo de Bombeiros e 

Polícia Militar, questionou-se se seria viável que seus respectivos grupamentos aéreos 

atuassem de forma integrada. 

 Vislumbrou-se então a oportunidade de estudar a unidade de radiopatrulhamento 

aéreo da Polícia Militar verificando sua infra-estrutura e idealizando possibilidades de 

trabalho integrado com outras entidades que possuem frações semelhantes de atuação com 

aeronaves. 

 A pesquisa se baseou em três vertentes; operações – ações integradas e ações 

conjuntas, infra-estrutura – manutenção, equipamentos, abastecimento e hangar - e 

recursos humanos – qualificação e treinamento. 

 Na vertente das operações, no que tange as guarnições mistas, ou seja, constituídas 

por integrantes do Corpo de Bombeiros e da PMMG, simultaneamente, concluiu-se ser 

inviável, devido o tipo de atividade desenvolvida por cada instituição, bem como as 

limitações impostas no processo de formação dos profissionais, que são específicos, 

conforme se comprovou no item 5.1.2 da seção 5. 

A respeito das ações integradas, verificou-se que embora as missões constitucionais 

das duas instituições sejam diferentes existem algumas ocorrências que podem ser 

atendidas por uma ou outra instituição, quais sejam resgate aeromédico, translado de 

autoridades, vôos de fotografia, treinamento e manutenção. Em seguida foi realizada uma 

análise das ocorrências atendidas pelo BTL RPAer no ano de 2.004 e, verificou-se, que 

estas modalidades de ocorrências, que podem ser atendidas por qualquer das duas 

instituições totalizaram 15,9 % das ocorrências, o que levou a se inferir que haveria um 

ganho caso as duas instituições atuassem de forma integrada, pois na indisponibilidade, 

ainda que passageira de utilização das aeronaves de uma instituição, haveria uma segunda 

opção de atendimento à demanda surgida. 

 De acordo com os dados colhidos e analisados no item 5.1.3 da seção 5, 

comprovou-se a primeira hipótese secundária da existência de ocorrências que podem 

ser atendidas pelas duas instituições, que foi apresentada na caracterização do objeto de 

estudo no item 2.1 da seção 2, sem problemas de conflito de competências ou 
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incompetência técnica. São as ocorrências grupos de incêndio, resgate aeromédico, defesa 

social totalizaram 109,3 horas ou seja 5,1% das missões realizadas e os vôos de instrução e 

manutenção, que podem inclusive ser realizados através de equipes mistas. No ano de 

2.004, estes tipos de atividade totalizaram 228,7 horas ou seja, 10,8 % das horas voadas. 

 Assim, verificou-se um somatório de 338,0 horas de vôo, que totalizaram 15,9% das 

ocorrências atendidas, sendo multiplicado pelo custo da hora de vôo, que atualmente 

equivale à R$ 2.200,00 em média, resulta numa otimização da ordem de R$ 743.600,00 

(setecentos e quarenta e três mil e seiscentos reais) ao ano. 

 A análise da infra-estrutura; manutenção, equipamentos, abastecimento e hangar 

foram realizados no item 5.2 da seção 5 desta pesquisa. 

 A manutenção integrada, nos termos como está sendo executada junto à SEDS de 

Pernambuco e ao IEF foi analisada no item 5.1.1, concluindo-se que é viável a sua 

realização e ainda que a integração desta vertente importará numa economia estimada em 

R$ 68.850,48 (sessenta e oito mil oitocentos e cinqüenta reais e quarenta e oito centavos), 

referente às inspeções diversas e acompanhamento técnico dos registros de horas voadas.  

 No que tange aos equipamentos, o universo foi limitado à utilização de dois 

equipamentos da maior importância para toda e qualquer instituição que atua na defesa 

Social. O Guincho e o FLIR. Conclui-se pela viabilidade da integração sendo quantificado 

numa economia de R$ 920.000,00 (novecentos e vinte mil reais), quando da instalação do 

grupamento Aéreo do CBMMG.  

 A questão do abastecimento das aeronaves foi abordado no item 5.2.2 da seção 5. 

Conclui-se pela viabilidade de sua realização de forma integrada representando uma 

economia de 488.000,00 (quatrocentos e oitenta e oito mil reais) para o Estado. 

 Neste mesmo item também foi analisado a demanda de espaços de hangaragem e 

funcionamento para o Grupamento Aéreo do Corpo de Bombeiros. Quanto a esta vertente 

conclui-se pela inviabilidade. 

A tônica da integração dos recursos humanos se baseia na qualificação do militar a 

fim de atender as demandas de TASA, tripulante operacional, Comandante de Operações 

Aéreas e Piloto de Aeronaves. 

De acordo com a análise dos dados coletados verificou-se que a integração nesta 

vertente é viável e representa uma economia da ordem de R$ 117.030,00 (cento e 

dezessete mil e trinta reais) por turmas de comandante de operações formadas, sendo que 

a formação destas turmas ocorre em média a cada dois anos.  



 
Fl. 112 

 

A segunda hipótese secundária, apresentada no item 2.1 da seção, de que 

integração dos recursos aéreos do Corpo de Bombeiros e da Policia Militar importará em 

redução de gastos para o erário também foi comprovada. 

O quadro 5.6 apresenta o valor referente economia advinda da integração dos 

grupamentos aéreos do CBMMG e da PMMG, culminando com redução dos gastos 

efetivamente para os cofres públicos, bem como economia especificamente para cada 

instituição. 

           Quadro 6.6: Economia advinda da integração dos 
    recursos aéreos do CBMMG e da PMMG 

A T I V I D A D E  

Infra-estrutura  

Manutenção integrada 68.850,48 

Compartilhamento de equipamentos 920.000,00 

Estrutura de abastecimento no Estado 488.000,00 

Sub Total 1.476.850,48 

Qualificação profissional  

Formação de tripulante operacional. 59.880,00 

Formação de Comandante de 
operações e piloto de aeronave. 

57.150,00 

Sub Total 117.030,00 

  

T O T A L 1.593.880,48 

 

Finalmente, de acordo com a pesquisa realizada com os dados coletados, e pelos 

resultados alcançados, comprovou-se a Hipótese básica da viabilidade da integração dos 

recursos aéreos do CBMMG e da PMMG. 

  

6.2 Sugestões 

 Durante a pesquisa percebeu-se que um dos pilares do sucesso da integração das 

instituições se consubstancia no controle rígido dos gastos e principalmente das operações 

desenvolvidas. Toda e qualquer atividade a ser desenvolvida de forma integrada deverá ser 

bem planejada e realizada sob a devida fiscalização para que não exista sobrecarga para 

uma ou outra instituição. 

 Numa eventual integração ou operação conjunta sugere-se que especial atenção 

seja dada ao controle das atividades e gastos diversos. 
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APÊNDICE – Roteiros de Entrevistas 

O objeto desta pesquisa é verificar a viabilidade da integração dos recursos 

aéreos do Corpo de Bombeiros e da Polícia Militar, nas linhas dos recursos humanos, 

formação e treinamento e infra-estrutura – aeronaves, hangar, equipamentos. 

Nome da autoridade entrevistada: _______________________________________ 

Cargo:_____________________________________________________________ 

Função que exerce na data da entrevista: _________________________________ 

Tempo trabalhado na PMMG depois de formado: ___________________________ 

A quanto tempo trabalha no bombeiro: ____________________________________ 

Ano que fez CBO:  ____________________________________________________ 

Em 23 de Dez 01, o CBMMG recebeu uma aeronave CESSNA 210, prefixo PT KDO 
como depositário fiel, aeronave que vem realizando vôos esporádicos da instituição. A 
resolução nº 55 de 09 de janeiro de 2.002, criou o Grupamento de Operações Aéreas (GOA) 
no CBMMG subordinado ao Chefe do EMBM. No ano de 2.005 o CBMMG está formando 12 
pilotos através de convênio com a PMMG. Atualmente o CBMMG está tentando realizar uma 
licitação para compra de dois helicópteros a fim de apoiar nas demandas da instituição. A 
partir destas afirmações o senhor poderia responder, comentar e justificar as seguintes 
perguntas: 

Obs.: O cabeçalho acima foi utilizado para os três roteiros de entrevistas.   

 

Roteiro A -  Oficiais do CBMMG e PMMG. 

a) Pela sua experiência, o senhor acredita ser viável a integração dos recursos aéreos do 
CBMMG e da PMMG? 
 
b) Quais seriam os óbices para a realização desta integração ?  
 
c) Dos seguintes itens, quais são aqueles que o senhor acredita que pode haver um ganho 
caso seja realizado de forma integrada:  
(   ) Formação. 
(   ) Treinamento. 
(   ) Equipes de atendimento de ocorrência mesclada. 
(   ) Apoio mútuo entre as instituições nas operações de forma integrada. 
(   ) Hangar, aeronaves e equipamentos. 
 
 

Roteiro B -  Oficiais intermediários do CBMMG e PMMG. 
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a) Qual a vossa formação para atuar no Corpo de bombeiros? O senhor possui alguma 
experiência em atividades de polícia? 
 
b) Pela sua experiência, o senhor acredita ser viável a integração dos recursos aéreos do 
CBMMG e da PMMG? 
 
c) Pela sua experiência profissional, o senhor acredita que pode atender ocorrência da 
coirmã objeto da pesquisa? 
 
d) Dos seguintes itens, quais são aqueles que o senhor acredita que pode haver um ganho 
caso seja realizado de forma integrada:  
(   ) Formação. 
(   ) Treinamento. 
(   ) Equipes de atendimento de ocorrência mesclada. 
(   ) Apoio mútuo entre as instituições nas operações de forma integrada. 
(   ) Hangar, aeronaves e equipamentos. 
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ANEXO I 
CURÍCULO Curso de Bombeiro para Oficiais Antigo CBO 

Período de curso: 1 ano  
 Curso realizado através de concurso entre os Oficiais da Polícia Militar que 
desejavam servir no Corpo de Bombeiros. A partir de 2001 a formação do Bombeiro Oficial é 
realizado em curso de formação específico. 
 
 

CEFETMINAS  

Física 60 

Química 60 

Resistência dos Matérias 45 

Técnica de construção 40 

Cálculo diferencial e integral 60 

Desenho arquitetônico 30 

Eletrotécnica 60 

Hidráulica aplicada 60 

Segurança do Trabalho 30 

Termodinâmica 40 

TOTAL 485 

CEBOM  

Educação física 75 

Administração de ocorrências complexas 15 

Atendimento a ocorrência - produtos perigosos 15 

Operações submersas 45 

Natação – salvamento aquático 60 

Equipamento motomecanizado 60 

Combate a incêndio florestal 45 

Técnica de combate a incêndios 40 

Análise de projeto 45 

Emergências médicas – salvamento terrestre 90 

Prevenção contra incêndios 45 

Salvamento em altura 45 

Tática de combate a incêndios 60 

TOTAL 680 

T O T A L     G E R A L 1125 
          Fonte: Diploma de Conclusão de Curso, Cap BM Cláudio Roberto (1996) 



 
 

Fl. 121 

ANEXO II 
CURÍCULO CFO BM ANO 2002 

Período: 4 anos 
 

  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
   DE MINAS GERAIS 

 

O CORONEL BM CHEFE DO EM/CBMMG, no uso de sua competência que lhe é 
conferida pelo art. 44 da Res. nr 83, de 06 Set 02, c/c as alterações do art. 3º da Res. nr 129, de 
28 Mai 04, resolve aprovar a Grade Curricular do CFO BM elaborada pela comissão do EMBM 
publicada no BGBM 029 de 15 de Jul 04. 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 
MÓDULO FUNDAMENTAL 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA E LOGÍSTICA       60 

ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA       30 

CHEFIA E LIDERANÇA       30 

CIÊNCIA POLÍTICA   30     

COMUNICAÇÃO SOCIAL       30 

DIDÁTICA     30 30 

DIREITO ADMINISTRATIVO   30     

DIREITO CONSTITUCIONAL 30       

DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 30       

DIREITO CIVIL   30     

DIREITO PENAL COMUM E MILITAR 30 30     

DIREITO PROCESSUAL PENAL COMUM E MILITAR     30   

EDUCAÇÃO FÍSICA 90 60 60 60 

ESTATÍSTICA     60   

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS   30     

INFORMÁTICA 30       

INSTRUÇÃO MILITAR BÁSICA 30       

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DO DIREITO 30       

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 60 30     

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 30 30 30   

MEDICINA LEGAL         

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA   30 30   

NATAÇAO E SALVAMENTO AQUÁTICO 60 60   30 

ORATÓRIA     30   

ORDEM UNIDA 60 30     

PROCESSOS ADMINISTRATIVOS     45   

DESENVOLVIMENTO INTERPESSOAL 30       

PSICOLOGIA APLICADA 30       

SOCIOLOGIA 30       

TEORIA DA ADMINISTRAÇÃO 30       

SUBTOTAL 600 390 315 270 

 
 

MÓDULO TECNICO 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 
ACIONAMENTOS ELÉTRICOS     60 

ACIONAMENTOS FLUIDOS MECÂNICOS       45 

ARMAMENTO E TIRO  60       

CÁLCULO I 90       

CÁLCULO II   60     

CÁLCULO III   60     

CÁLCULO NUMÉRICO    60     

CIRCUITOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS I       60 

CIRCUITOS E DISPOSITIVOS ELETRÔNICOS II       60 

COMBUSTÃO E COMBUSTÍVEIS     45   

CONSTRUÇÃO CIVIL       60 

DEFESA CIVIL   30     

DESENHO ARQUITETÔNICO     60   

DESENHO DE ESTRUTURAS E INSTALAÇÕES       45 

ELETROTÉCNICA     60   

EQUIPAMENTO MOTOMECANIZADO       60 

EMERGÊNCIAS COMPRODUTOS PERIGOSOS       30 
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MÓDULO TECNICO 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 
EMERGÊNCIAS MÉDICAS 90    

EXPRESSÃO GRÁFICA    90     

FÍSICA I    60     

FÍSICA II   60     

FÍSICA III     60   

FÍSICO QUÍMICA DA COMBUSTÃO       60 

HIDRÁULICA     60   

INSTALAÇÕES ELÉTRICAS       45 

INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS       45 

INSTALAÇÕES DE INCÊNDIO       45 

INSTRODUÇÃO A CIÊNCIA DO AMBIENTE     60   

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO       60 

MECÂNICA DOS FLUIDOS   60     

MECÂNICA DOS SOLOS E FUNDAÇÕES     60   

MERGULHO AUTÔNOMO   30 30 60 

PERÍCIA DE INCÊNDIOS       45 

PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E VISTORIAS   60 60   

PRINCÍPIOS DE CIÊNCIAS DOS MATERIAIS       60 

QUÍMICA GERAL   90     

RESISTÊNCIA DOS MATERIAIS     90   

SALVAMENTO EM ALTURA E MONTANHA   30 30 60 

SALVAMENTO TERRESTRE   30     

TÉCNICA E TÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIOS   60 60 30 

TÉCNICA POLICIAL (Pol Gdas + Seg Integrada) 30       

TEORIA DAS ESTRUTURAS     90   

TERMODINÂMICA     60   

TRANSFERÊNCIA DE CALOR E MASSA     60   

SUBTOTAL 270 750 825 930 

 

 
 

TOTALIZAÇÃO DE CARGA HORÁRIA DAS DISCIPLINAS 
DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

MÓDULOS 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 
Sub Total Módulo fundamental 600 390 315 270 

Sub Total Módulo Técnico 270 750 825 930 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 130    

TOTAL 1000 1200 1200 1200 
Fonte: Seção de Ensino do Corpo de Bombeiros 
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ANEXO III 
CURÍCULO CFO BM ANO 2004 

Período: 3 anos 
 

  CORPO DE BOMBEIROS MILITAR 
   DE MINAS GERAIS 

 

O CORONEL BM CHEFE DO EM/CBMMG, no uso de sua competência que lhe é 
conferida pelo art. 44 da Res. nr 83, de 06 Set 02, c/c as alterações do art. 3º da Res. nr 
129, de 28 Mai 04, resolve aprovar a Grade Curricular do CFO BM elaborada pela 
comissão do EMBM publicada no BGBM 029 de 15 de Jul 04. 

 

DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 
MÓDULO INSTITUCIONAL 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

LEGISLAÇÃO INSTITUCIONAL 
60 30  90 

ORDEM UNIDA 
50 30 20 100 

PROCESSOS ADMINIST. 
  60 60 

GERENCIA DE PROJETOS  
  30 30 

TRABALHO DE COMANDO 
 30  30 

ADM. FINANCEIRA E LOGÍSTICA. 
  30 30 

SUBTOTAL 
110 90 140 340 

MÓDULO JURÍDICO 
 

DIREITO CIVIL   
 20  20 

DIREITO CONSTITUCIONAL 

20   20 

DIREITO ADMINISTRATIVO 

20   20 

DIREITO PENAL COMUM E MILITAR 
40   40 

DIREITO PROC. PENAL COMUM E MILITAR 
 40  40 

INTRODUÇÃO AO ESTUDO DE DIREITO 
20   20 

SUBTOTAL 
100 60 0 160 

MÓDULO TÉCNICO 
    

FÍSICA APLICADA A ATIV. DE BM 
90   90 

QUÍMICA APLICADA  A ATV. DE BM 
90   90 

MECÂNICA DOS SOLOS E FUNDAÇÕES  
 30  30 

CONSTRUÇÃO CIVIL  
90   90 

INSTALAÇÕES PREDIAIS    
 60  60 

TERMODINÂMICA 
 30   30 

ESTATÍSTICA   30 30 

SUBTOTAL 
270 120 30 420 

MÓDULO OPERACIONAL 
 

TÉCNICA POLICIAL BÁSICA 
30  

 30 

ARMAMENTO E TIRO 60 42  102 

DEFESA PESSOAL  30  30 

INSTR. MILIT. BÁS. APLICADA A ATV. BM 

30  

 30 

ATIVIDADE DE INTELIGÊNCIA 
  

30 30 
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DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 
MÓDULO OPERACIONAL 1º ANO 2º ANO 3º ANO 4º ANO 

EDUCAÇÃO FÍSICA 60 90 90 240 

SALVAMENTO AQUÁTICO 60 60 30 150 

MERGULHO AUTÔNOMO 
40 

40 40 120 

ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR 40 120  160 

TÉCNICA DE COMBATE A INCÊNDIO 60   60 

TÁTICA DE COMBATE A INCÊNDIO  60  60 

COMBATE A INCÊNDIO URBANO   60 60 

PERÍCIA DE INCÊNDIO 
 

 30 30 

INCÊNDIO FLORESTAL 30 30 30 90 

SALVAMENTO EM ALTURA E MONTANHA 
40 

40 40 120 

SALVAMENTOTERRESTRE 
 

60  60 

ANÁLISE  DE PROJETOS 
 

60  60 

PREV. CONTRA INCÊNDIO / VISTORIA 
 

60 60 120 

EQUIPAMENTO MOTOMECANIZADO 
 

 60 60 

EMERGENCIA COM PROD. PERIGOSOS 
 

 40 40 

DEFESA CIVIL 
30 

30  60 

GERENCIAMENTO DE DESASTRES   20 20 

SEGURANÇA DO TRABALHO  30  30 

SUB TOTAL 480 752 530 1762 

MÓDULO DE HUMANAS  

PSICOLOGIA APLICADA À ATIV. BM  20  20 

SOCIOLOGIA   20  20 

METODOLOGIA CIENTÍFICA   30 30 

GESTÃO ORGANIZACIONAL   30 30 

TÉCNICA DE REDAÇÃO DE DOCTº 30   30 

COMUNICAÇÃO SOCIAL  30  30 

DIDÁTICA  30  30 

GESTÃO DE RECURSOS HUMANOS  30  30 

SUB TOTAL 30 130 60 220 

MÓDULO COMPLEMENTAR  

CIÊNCIAS POLÍTICAS  16  16 

CHEFIA E LIDERANÇA  10  10 

ORATÓRIA   10 10 

ETIQUETA SOCIAL 10   10 

SUBTOTAL 10 26 10 46 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO 250 250 250 750 

TOTAL GERAL 1250 1338 1020 3608 

Fonte: Seção de Ensino do Corpo de Bombeiros 
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ANEXO IV 
CURÍCULO Curso de Formação de Oficiais – Antes de 1982 à 1984 

Período de curso: 3 anos (para o período profissional) 
Equivalente ao curso superior de graduação conforme parecer CFE nº 237/83, 

homologado  pelo Ministro da Educação e Cultura, processo MEC 23000.004481/83-3 de 10 
de janeiro de 1983. 

 
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS 

 
DISCIPLINA 

CARGA HORÁRIA 

1º Ano 2º Ano 3º Ano 

Estudo de Problemas Brasileiros 60   

Comunicação e Expressão 60   

Introdução ao Estudo do Direito 60   

Economia Política 60   

Estatística 60   

Sociologia 30   

Metodologia Científica 30   

Educação Física 60   

Ordem Unida 90   

Armamento e Tiro 60   

Instrução Geral 70   

Higiene e Socorros de Urgência 30   

Introdução a Comunicação  60  

Comunicações 30   

Guerra Revolucionária 30   

Correspondência Militar 30   

Técnica Policial Militar 270   

Operação Defesa Interna Territorial 90   

História Policial Militar 30   

Criminalística  45  

Medicina Legal  45  

Direito Constitucional  60  

Direito Penal  90  

Direito Penal Militar  40  

Administração  30 150 

Legislação Regulamento  80  

Policiamento Ostensivo de Guarda  35  

Policiamento Ostensivo de Transito  80  

Policiamento de Florestas e Mananciais  50  

Policiamento Ostensivo de Rodoviário  50  

Guerrilha e Contra Guerrilha  70  

Tática Militar  70  

Operação de Choque  60 30 

Direito Administrativo   60 

Direito Processual Penal   30 

Direito Processual Penal Militar   50 

Estudo Complementar de Direito   30 

Direito Civil   60 

Informática   90 

Metodologia do Ensino   60 

Informação e Contra Informação   30 

Defesa Civil   30 

Conhecimentos Profissionais de Bombeiro Militar   130 

Equitação   60 

Trabalho de Comando   90 

Psicologia   50 

T O T A L 1.150 865 950 

    Fonte: Diploma de Conclusão de Curso, Ten Cel PM Josué M. Fontana (1984) 
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ANEXO V 
CURÍCULO CFO PM de 1990 à 2003 

Período de curso: 4 anos (Extinguiu o período básico) 
  

Equivalente ao curso superior de graduação conforme parecer CFE nº 237/83, 
homologado  pelo Ministro da Educação e Cultura, processo MEC 23000.004481/83-3 de 10 
de janeiro de 1983. 
 
 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS: 4 anos 

Área DISCIPLINAS 
Carga horária 

CFO 1 CFO 2 CFO 3 CFO 4 

Missão Policial 

História da PMMG 
Ciência política 
Direitos Humanos  
Legislação institucional 
Ordem Unida 
Ética Profissional e cidadania 
Polícia Comunitária 
Segurança Integrada 
Sociologia Aplicada 
Análise criminal 
Filosofia 

20 
.......... 

20 
40 
50 
20 
20 

......... 
30 

.......... 

.......... 

........... 
30 
20 
30 
30 

.......... 
20 

.......... 

.......... 
30 
30 

.......... 

.......... 
20 
30 
30 

.......... 
20 
20 

......... 
.......... 
.......... 

.......... 

.......... 
20 

.......... 
30 

.......... 
20 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

Técnicas de 
segurança Pública 

Armamento e Equipamento Policial 
Defesa pessoal e uso da força 
Tiro policial (defensivo) 
Técnica Policial Militar 
Criminalística 
Pronto-socorrismo 
Criminologia 
Gestão de operações 
Operações de choque 
IMB 

40 
40 
60 
60 

.......... 
30 

.......... 

.......... 

.......... 
30 

30 
40 
40 
50 
45 

.......... 

.......... 

.......... 
30 

.......... 

.......... 
40 
40 
30 

.......... 

.......... 
30 
40 

.......... 

.......... 

.......... 
40 
50 
20 

.......... 

.......... 

.......... 
30 

.......... 

.......... 

Polícia 
Ostensiva 

Policiamento de Trânsito 
Policiamento Ambiental 
Policiamento de guardas 

.......... 

.......... 
30 

.......... 

.......... 

.......... 

40 
40 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

Jurídica 

Direito Penal 
Direito Constitucional 
Direito Administrativo 
Direito Penal Militar 
Processo Administrativo 
Introdução ao Estudo do Direito 
Direito Civil 
DPPCM 
Legislação Especial 
Medicina Legal 

40 
40 

.......... 

.......... 
........... 

60 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 

40 
30 
30 
30 
30 

........... 
30 

.......... 

.......... 

.......... 

40 
.......... 

60 
.......... 

50 
.......... 

30 
60 

.......... 
30 

40 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 
.......... 

40 
45 

.......... 

Eficácia Pessoal 

Desenvolvimento interpessoal 
Educação física 
Relações  Humanas 
Chefia e Liderança 
Psicologia Aplicada  
Natação  

20 
80 

.......... 

.......... 
40 
50 

.......... 
80 
30 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
80 

.......... 
20 

.......... 

.......... 

.......... 
60 

.......... 
20 

.......... 

.......... 

Linguagem, 
Informação e 

Pesquisa 

Língua Portuguesa 
Comunicação Organizacional 
Noções de Informática 
Inglês 
Espanhol 
Estatística 
Oratória 
Metodologia científica 
Técnica de redação de documentos 
Didática 
Monografia 
Telecomunicações 

40 
.......... 

40 
50 

........ 
.......... 
.......... 

20 
30 

.......... 

.......... 
20 

40 
.......... 
.......... 
.......... 

50 
40 

.......... 
20 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

40 
20 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
30 
20 

.......... 
40 

.......... 
........... 

.......... 
20 
30 

.......... 

.......... 
........... 
.......... 
.......... 
.......... 

40 
20 

.......... 

 



 
 

Fl. 127 

Continuação ... 
 

Área DISCIPLINAS 
Carga horária 

CFO 1 CFO 2 CFO 3 CFO 4 

   Administração e 
Gerência 

Gestão de pessoas 
Gestão financeira 
Gestão logística 
Planejamento Estratégico 
Teoria da administração 
Atividade de Inteligência  

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
30 

.......... 

30 
........... 
........... 

30 
.......... 
.......... 

.......... 
........... 
.......... 

40 
.......... 
.......... 

.......... 
30 
30 

.......... 

.......... 
45 

Atividades 
complementares 

Estágio supervisionado 
Seminários, palestras, painéis e visitas 
Atividades práticas policiais (1) 

100 
30 
100 

100 
30 

120 

100 
30 
120 

160 
80 

160 

Total  1250 1185 1190 1030 

Fonte: Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG 

 
(1) As atividades práticas policiais são: Jornada Policial Rural,  Atividade de campo programada, 
Batalhão acadêmico Tancredo Neves. 
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ANEXO VI 
CURÍCULO Curso de Formação de Oficiais da PMMG a partir de 2005 

Período de curso: 3 anos 
 Equivalente ao curso superior de graduação conforme parecer CFE nº 237/83, 
homologado  pelo Ministro da Educação e Cultura, processo MEC 23000.004481/83-3 de 10 
de janeiro de 1983. 

 
CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS: 3 anos 

ÁREA DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

CFO 1 CFO 2 CFO 3 

 
 
 
 
 

Missão 
Policial 

História da PMMG 
Ciência Política 
Direitos Humanos 
Legislação Institucional 
Ordem Unida 
Ética Profissional e Cidadania 
Polícia Comunitária 
Segurança Integrada 
Sociologia Aplicada 
Análise Criminal 
Filosofia 
Técnica Militar 

20 
.......... 

30 
40 
50 
20 
30 
30 
30 
30 
30 
20 
 

........... 
30 
30 
30 
30 

.......... 
30 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
........... 

 

.......... 

.......... 
30 
30 
30 

.......... 
30 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
 

 
 
 

Técnicas de 
Defesa 
Pública 

Armamento e Equipamento Policial 
Defesa Pessoal Policial e Uso da Força 
Tiro policial (defensivo) 
Técnica Policial Militar 
Criminalística 
Pronto-socorrismo 
Criminologia 
Gestão de Operações 
Operações de Choque 

40 
40 
60 
80 

.......... 
30 

.......... 

.......... 

.......... 

30 
40 
60 
80 
45 

.......... 
30 
30 
30 
 

.......... 
40 
60 
60 

.......... 

.......... 

.......... 
30 

.......... 

Polícia 
Ostensiva 

Policiamento de Trânsito 
Policiamento Ambiental 
Policiamento de Guardas 

40 
40 
20 

.......... 

.......... 

.......... 

........... 
.......... 
.......... 

 
 
 
 

Jurídica 

Direito Penal 
Direito Constitucional 
Direito Administrativo 
Direito Penal Militar 
Processo Administrativo 
Introdução ao Estudo do Direito 
Direito Civil 
DPPCM 
Legislação Especial 
Medicina Legal 

60 
40 
30 
30 

........... 
60 
30 

.......... 

.......... 

.......... 

60 
30 
60 

........... 
30 

........... 
30 
60 

.......... 
30 

40 
.......... 
.......... 
.......... 

50 
.......... 
.......... 

40 
45 

.......... 

 
Eficácia 
Pessoal 

Desenvolvimento Interpessoal 
Educação Física 
Relações Humanas 
Chefia e Liderança 
Psicologia Aplicada 

20 
100 

.......... 

.......... 
40 

.......... 
100 
30 

........... 

........... 

.......... 
100 

.......... 
20 

.......... 

 
 

Linguagem, 
Informação 
E Pesquisa 

Língua Portuguesa 
Comunicação Organizacional 
Noções de Informática 
Estatística 
Oratória 
Metodologia Científica I e II 
Técnica de Redação de Documentos 
Didática I e II 
Monografia 
Telecomunicações 

30 
.......... 

40 
........... 
........... 

20 
30 

........... 

........... 
20 

30 
........... 
........... 

40 
30 
30 

........... 
40 

........... 

........... 

30 
30 
20 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
20 
20 

.......... 
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Continuação ... 
 

ÁREA DISCIPLINAS CARGA HORÁRIA 

CFO 1 CFO 2 CFO 3 

 
Administração e 

Gerência 

Gestão de Pessoas 
Gestão Financeira 
Gestão Logística 
Planejamento Estratégico 
Teoria da Administração 
Atividade de Inteligência 

.......... 

.......... 

.......... 

.......... 
30 

.......... 

30 
........... 
........... 

40 
.......... 
.......... 

.......... 
30 
30 

.......... 

.......... 
30 

Atividades 
Complementares 

Estágio Supervisionado 
Seminários, Palestras, Painéis e Visitas 
Atividades Práticas Policais 

100 
30 

100 

100 
30 

100 

100 
30 

100 

TOTAL 1490 1395 1045 

Fonte: Centro de Recrutamento e Seleção da PMMG 
 
 
 
 




