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RESUMO 

 

O objetivo desta pesquisa é estudar as possibilidades de compartilhamento do recurso aéreo 

da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), na perspectiva da sua otimização, para 

atendimento das demandas das demais agências públicas que prestam serviço no estado de 

Minas Gerais. A escassez dos recursos e a demanda cada vez maior por serviços públicos 

fizeram com que a busca por maior eficiência dos serviços e políticas públicas tornasse 

essencial à boa administração pública. Neste sentido, foi implementado em Minas Gerais, a 

partir de 2003, um modelo de gestão que tem como objetivo a qualificação dos gastos 

públicos e a melhoria dos resultados das ações governamentais. Assim, o governo mineiro 

empreendeu uma estratégia de redes de desenvolvimento integrado, valorizando a atuação 

integrada e cooperativa de suas agências, na busca de soluções para as questões do estado, 

estimulando ainda a participação da sociedade civil organizada e da iniciativa privada. Assim, 

fundamentado nesse novo arranjo organizacional, buscou-se, com o presente trabalho, 

conhecer a Unidade Aérea da PMMG, responsável pela administração e emprego do recurso 

aéreo da corporação, bem como suas experiências de compartilhamento do recurso aéreo, de 

forma a identificar as principais agências do estado apoiadas por esta Unidade Aérea ou que 

possuem recurso correlato e as possibilidades de emprego do recurso aéreo para atendimento 

das demais agências públicas que atuam no estado de Minas Gerais. Trata-se de uma pesquisa 

exploratória, de natureza qualitativa, realizada a partir de pesquisa bibliográfica, documental e 

de campo. Para tanto, foi realizada uma entrevista semiestruturada com um especialista em 

aviação policial militar; foram utilizadas, como técnicas de pesquisa, a documentação indireta 

e observação direta. Sobressai-se desta pesquisa a vocação da Unidade Aérea da PMMG para 

o compartilhamento do seu recurso aéreo, sobretudo nas áreas de ensino e treinamento e a na 

gestão do recurso aéreo pertencentes a outras agências públicas do estado. Conclui-se, ao final 

desta pesquisa, que há possibilidade de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG, e que 

a adoção dessa estratégia de gestão poderá contribuir, em boa medida, para a redução do seu 

custo operacional e para a melhoria dos resultados, ou seja, para a qualificação do gasto 

público.  

 

 

 

Palavras chave: Compartilhamento. Racionalização. Recurso Aéreo. Gasto Público. 
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 ABSTRACT 

 

 

The objective of this research is to study the possibilities of sharing the resource overhead of 

the Military Police of Minas Gerais (PMMG), in view of its optimization to meet the demands 

of other public agencies providing services in the state of Minas Gerais. The scarcity of 

resources and the increasing demand for public services have made the search for greater 

efficiency of services and public policies become essential to good public administration. In 

this sense, was implemented in Minas Gerais, from 2003, a management model that aims at 

qualifying public spending and improving the results of government actions. Thus, the state 

government has embarked on a strategy of developing integrated networks, emphasizing the 

performance of its integrated and cooperative agencies in seeking solutions to the issues of the 

state, encouraging further participation of organized civil society and the private sector. Thus, 

based on this new organizational arrangement, we sought, with this job, knowing PMMG Air 

Unit, responsible for the administration and use of air feature of the corporation, as well as 

their experiences of sharing the resource overhead in order to identify the major state agencies 

supported by this unit or have feature Air correlate and job opportunities resource for air 

service from other public agencies that operate in the state of Minas Gerais. This is an 

exploratory, qualitative, held from literature, documentary and field. For this was a 

semistructured interview with an expert in aviation and military police used as research 

techniques, documentation indirect and direct observation. Emerges from this research's 

vocation Air Unit PMMG for sharing your feature air, especially in the areas of education and 

training in resource management and air belonging to other public agencies in the state. It was 

concluded at the end of this research, there is the possibility of sharing the resource overhead 

PMMG, and that the adoption of this management strategy may contribute in good measure, 

to reduce operational costs and improve the results, or is, for the qualification of public 

spending. 

 

 

 

 

 

Keywords: Sharing. Rationalization. Resource Overhead. Public Spending. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

Por muito tempo pensou-se que os recursos públicos eram inesgotáveis e a eficiência da 

gestão pública não era essencial. Essa concepção mudou, sobretudo a partir do final da década 

de 70, na Grã-Bretanha e Estados Unidos, e da década de 80, no Brasil, quando o “Estado- 

Providência”, promotor da saúde, da educação, da segurança pública, enfim, garantidor dos 

direitos sociais, mantido à custa de uma elevada carga tributária, que sacrificava os 

contribuintes e o desenvolvimento econômico do país, entrou em crise. Foi necessário, então, 

encontrar um novo caminho, reinventar o Estado, tornando-o mais adequado à realidade 

contemporânea, com estruturas mais enxutas e flexíveis, capazes de reagir com mais presteza à 

aceleração e à rapidez de manobra das economias de mercado, num mundo globalizado. A 

eficiência da gestão pública tornou-se, enfim, essencial. 

 

Neste sentido, várias iniciativas foram experimentadas mundo afora e no Brasil. Em Minas 

Gerais foi implementado, a partir de 2003, um novo modelo de gestão que privilegiava a 

qualificação dos gastos públicos, fundamentada numa gestão pública mais eficiente e na 

melhoria dos resultados dos serviços e das políticas públicas. 

 

Na atual fase desse novo modelo, o governo do Estado estabeleceu como estratégia a busca de 

soluções integradas e compartilhadas para as questões relevantes do Estado, estimulando a 

participação da sociedade civil organizada, da iniciativa privada e das agências públicas do 

estado, por meio de redes de desenvolvimento integrado. 

 

Trata-se de uma significativa mudança, não só da estrutura organizacional do Estado, mas de 

sua estrutura mental, da forma de ver, conceber, e administrar, antes realizada de forma 

fechada, centralizada, cabendo exclusivamente aos técnicos e políticos definirem as 

prioridades das políticas públicas, sem a participação da sociedade e, agora, realizado de 

forma compartilhada, sistêmica, agregando valor à sociedade mineira. 

 

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG), como órgão da administração direta do Estado, 

também está inserida nesse contexto e, alinhada com o novo modelo de gestão adotado, 

estabeleceu em seu planejamento estratégico, período 2012-2015, tendo como um de seus 

objetivos a melhoria da qualidade dos gastos e a capitação de recursos.  
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Para o cumprimento de sua missão institucional, a PMMG possui, em sua estrutura, uma 

Unidade Aérea, o Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer), responsável pela 

gestão e o emprego do seu recurso aéreo, estruturado em companhias de radiopatrulhamento 

aéreo localizadas em Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros e Juiz de Fora. 

 

É sob essa perspectiva, fundamentado nesse novo arranjo organizacional do Estado, dessa 

nova forma de ver, pensar e administrá-lo que se apresentou como tema da presente pesquisa 

o compartilhamento do recurso aéreo da PMMG, na busca de sua otimização e como 

delimitação temporal e espacial da pesquisa optou-se pelo estudo do recurso aéreo existente 

no Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer) no ano de 2013, considerando as 

bases de Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros e Juiz de Fora.  

  

Nessa perspectiva, lançou-se o seguinte problema de pesquisa: a utilização do recurso aéreo 

da PMMG pode ser otimizada mediante o seu compartilhamento com outras agências públicas 

que prestam serviço em Minas Gerais? 

 

A fim de responder essa questão, o ponto de partida da pesquisa foi a inferência, do próprio 

pesquisador, de que o recurso aéreo da PMMG pode ser otimizado, ampliando-se as suas 

aplicações, sobretudo nas companhias de radiopatrulhamento aéreo desconcentradas, sediadas 

no interior do estado, para atendimento das demandas das demais agências públicas que 

prestam serviço em Minas Gerais. 

 

Neste sentido, o propósito desta pesquisa foi estudar as possibilidades de compartilhamento 

do recurso aéreo da PMMG, na perspectiva da sua otimização, para atendimento das 

demandas das demais agências públicas que prestam serviço no estado de Minas Gerais. 

 

Para tanto, especificamente, procurou-se conhecer o recurso aéreo da PMMG, 

compreendendo sua estrutura organizacional, recursos humanos e logísticos, missão, doutrina 

de emprego, portfólio de serviços, composição do seu custo operacional e resultados; 

identificar os principais órgãos públicos que receberam apoio da Unidade Aérea da PMMG a 

partir de 2010 ou que possuem recursos correlatos; identificar as principais experiências na 

PMMG de compartilhamento do recurso aéreo com outros órgãos públicos; e identificar as 

possibilidades de emprego do recurso aéreo da PMMG, existente no ano de 2013, em 

atendimento às demandas dos órgãos públicos que prestam serviço no estado. 
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Como fundamentação teórica buscou-se estudar os conceitos de eficiência, eficácia e 

efetividade aplicados na administração pública, conhecer a partir de que momento histórico 

estes passaram a fazer parte da preocupação dos gestores públicos, bem como compreender os 

conceitos de racionalização e otimização e, para tanto, buscou-se, dentre outros, os 

ensinamentos de Megginson, Mosley e Pietry Jr. (1986 e 1998), Abrúcio (1997), Maximiano 

(2004), Vaz (2006), Castro (2006), Torres (2007), Meirelles (2008) e Gomes (2009). 

 

Quanto à metodologia, trata-se de uma pesquisa exploratória, de natureza qualitativa, sendo 

realizado levantamento de dados por meio da aplicação das técnicas da documentação indireta 

e da observação direta, bem como de entrevista semiestruturada com uma autoridade em 

recurso aéreo da PMMG. A documentação indireta baseou-se em pesquisas documentais 

(fontes primárias) como em diretrizes, instruções e memorandos da PMMG, bem como em 

dados extraídos do sistema Pégasus, além de pesquisas bibliográficas (fontes secundárias), 

alicerçadas em teorias contemporâneas, bem como em monografias elaboradas por oficiais da 

Unidade Aérea da PMMG, referentes ao tema. A observação direta se deu por meio da 

experiência do próprio pesquisador, que atuou na Unidade Aérea da PMMG por 13 anos, até 

julho de 2010. 

 

O presente trabalho foi, então, estruturado em oito seções: a seção 1 destina-se à introdução 

ao assunto objeto da pesquisa. Nas seções 2 e 3, abordam-se, para fundamentação teórica, os 

conceitos de eficiência, eficácia e efetividade e suas aplicações na administração pública, bem 

como o uso racional dos recursos e a busca por eficiência na administração pública, a 

otimização e a redução da entropia nas organizações públicas, e, por fim, a gestão dos gastos 

públicos para o uso racional dos recursos. A seção 4 apresenta a caracterização do objeto de 

estudo, abordando a definição, especificamente para fins desta pesquisa do termo “recurso 

aéreo”, bem como uma breve abordagem histórica da evolução da aviação no mundo e seu 

emprego na atividade de segurança pública. Na seção 5, explana-se sobre a metodologia de 

pesquisa utilizada. A seção 6 destina-se ao emprego do recurso aéreo na aviação policial 

militar mineira, apresentando a Unidade Aérea da PMMG, sua gênese, missão, doutrina de 

emprego, portfólio de serviços, experiências e possibilidades de compartilhamento do recurso 

aéreo. A seção 7 destina-se a análise do recurso aéreo da PMMG, apresentando a estrutura de 

funcionamento da Unidade Aérea, a alocação do efetivo e as principais funções do quadro de 

pessoal, a estrutura logística agregada, a composição do custo e o cenário de emprego 
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operacional. A última, seção 8, destina-se à apresentação da conclusão e sugestões 

decorrentes do estudo realizado. 
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2 O USO RACIONAL DOS RECURSOS NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA 

 

No atual contexto histórico, de recursos públicos parcos e limitados e de uma demanda cada 

vez maior por serviços públicos, não resta outro caminho aos gestores públicos senão a busca 

por uma maior efetividade de suas ações, fundamentada no atendimento dos anseios e 

necessidades dos cidadãos, no uso racional dos recursos disponibilizados pela sociedade e da 

adoção de uma gestão eficiente.   

 

Entretanto, a busca por maior eficiência da administração pública não é um apanágio hodierno 

e há muito faz parte da agenda dos gestores públicos. Para uma melhor compreensão da 

questão, esta seção delineará a evolução histórica da gestão pública na busca por maior 

eficiência das ações governamentais, apresentará os conceitos de administração, 

administração pública, eficiência, eficácia e efetividade, bem como a aplicação desses 

conceitos na administração pública, e ainda uma abordagem sobre a otimização dos recursos e 

a redução da entropia nas organizações públicas. 

 

 

2.1 Eficiência, eficácia e efetividade 

 

Eficiência, nas ciências econômicas e administrativas, pode ser entendida, segundo Megginson, 

Mosley e Pietry Jr. (1986, p.11) como sendo “[...] a capacidade de fazer as coisas corretamente 

[...]”. Portanto, aqueles que conseguem minimizar os custos para a produção de certa quantidade 

de produtos ou, que conseguem aumentar a produção como a mesma quantidade de insumos, ou 

seja, com o mesmo custo, são considerados eficientes. 

  

Maximiano (2004, p.81) corrobora com esse conceito ao afirmar que eficiência significa 

“realizar atividades ou tarefas da maneira certa, sem erros e atrasos”. Acrescenta ainda que 

eficiência é o princípio da relação entre esforço e resultado ao afirmar que “quanto menor o 

esforço necessário para produzir um resultado, mais eficiente é o processo”. 

 

A eficiência está relacionada ao “como fazer”, ou seja, ao modo como se obtêm determinados 

resultados. Para Megginson, Mosley e Pietry Jr. (1986, p.11) “refere-se à melhor forma de se 

atingir determinado objetivo”. 
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Gomes (2009, p.19) sintetiza o conceito de eficiência apresentado pelos demais autores ao 

defini-lo com sendo “aquele relacionado ao emprego dos recursos de forma a obter a melhor 

relação custo-benefício entre os objetivos estabelecidos e os recursos utilizados”. 

 

Conforme mencionado no preâmbulo desta seção, a busca por eficiência não é algo novo na 

história das organizações, sobretudo nas privadas. Entretanto, para fins didáticos, far-se-á um 

recorte a partir da Revolução Industrial Inglesa e sua expansão no mundo, no século XIX, 

movimento a partir do qual a busca por eficiência tornou-se mais evidente nas organizações 

privadas. 

 

 A Revolução Industrial Inglesa representou um marco histórico na evolução da humanidade, 

uma quebra do paradigma de fabricação, até então artesanal, para a produção fabril, em larga 

escala. Segundo Megginson, Mosley e Pietry Jr. (1986, p.53), o crescimento da atividade 

industrial tornou obsoletas as atividades de produção e distribuição em uso na Europa, 

fazendo com que as empresas buscassem novos métodos e técnicas a fim de melhorarem seus 

desempenhos, reduzindo custos e aumentando a produção.  

 

Surgiram nesse período várias personalidades que se destacaram, dentre eles Frederick 

Winslow Taylor, criador e participante mais destacado da administração científica, o pai do 

taylorismo. Segundo Taylor
1
 (apud MAXIMIANO 2004, p.49), “a produtividade resulta da 

eficiência do trabalho e não da maximização do esforço”.  

 

Outro nome de destaque foi o norte-americano Henry Ford, criador da linha de montagem 

móvel para a produção de automóvel. Sua invenção possibilitou a montagem do chassi de um 

automóvel em menos tempo, passando de 12 horas e 28 minutos para 1 hora e 33 minutos, 

impressionando os industriais dos Estados Unidos e tornando-se padrão para a organização de 

atividades industriais em todo o mundo (MAXIMIANO, 2004, p.56). 

 

Destacam-se ainda o francês Henri Fayol, o alemão Max Weber e, já na metade do século 

XX, os japoneses Eiji Toyoda e Taiicho Ohno, respectivamente, membro da família 

proprietária da empresa Toyota e chefe de engenharia, que desenvolveram métodos no 

processo de produção de automóveis, com foco na eliminação de desperdícios (produção 

                                                 
1
 TAYLOR, Frederick Winslow. Princípio de administração científica. São Paulo: Atlas, 1976. 
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enxuta) e na melhoria da qualidade (sem defeitos), revolucionando a produção de automóveis 

no mundo (MAXIMIANO, 2004, p. 85). 

  

Entretanto, não basta para a perpetuação de uma organização somente atuar com eficiência. É 

preciso mais que isso. Além de produzir mais com menos insumos, é preciso que as 

organizações também se preocupem com a plena realização de seus objetivos finais, ou seja, 

com a eficácia.  

 

A eficácia, segundo Motta
2
 (1990 apud GOMES, 2009, p.19), “[...] refere-se ao alcance dos 

resultados e a qualidade dos produtos e serviços e sua utilidade é verificar se os resultados 

previstos foram alcançados em termos de quantidade e qualidade”.   

 

Nessa mesma linha, para Megginson, Mosley e Pietry Jr.
3
 (1998 apud, CASTRO 2006, p.4) 

eficácia significa: 

[...] a capacidade de “fazer as coisas certas” ou de conseguir resultados. Isto 

inclui a escolha dos objetivos mais adequados e os melhores meios de 

alcançá-los. Isto é, administradores eficazes selecionam as coisas “certas” 

para fazer e os métodos “certos” para alcançá-los. 

 

Para Castro (2006, p.3), “a eficiência não se preocupa com os fins, mas apenas com os meios. 

[...] Logo, quem se preocupa com os fins, em atingir os objetivos é a eficácia [...]”. 

 

Nesse sentido, Maximiano (2004, p.80) destaca que “uma organização é eficaz quando realiza 

seus objetivos, e eficiente quando utiliza corretamente seus recursos”.  

 

Ainda, segundo Maximiano (2004, p.80), “a eficiência é determinante da eficácia: se houver 

recursos disponíveis, utilizados corretamente, a probabilidade de atingir os objetivos 

aumenta”. Entretanto, se os objetivos não forem corretamente estabelecidos, de nada adiantará 

a realização de um trabalho eficiente, ou seja, nem sempre a eficiência leva à eficácia.  

 

Nada mais improdutivo do que fazer bem feito, no tempo correto, com baixo custo e alta 

produtividade, algo que não deveria ter sido feito. Megginson, Mosley e Pietry Jr. (1986, 

                                                 
2
 MOTTA, Paulo Roberto. Avaliação da Administração Pública: Eficiência, Eficácia e Efetividade. São Paulo: 

FUNDAP, 1990. 
3
 MEGGINSON, Lenon C.; MOSLEY, Donald C.; PIETRY JR, Paul H. Administração: conceitos e aplicações. 

4. ed. São Paulo: Harbra, 1998. 
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p.11) citam um exemplo de trabalho eficiente, mas sem qualquer efetividade: “Um dos 

autores, certa vez, ouviu o sargento dizer a um aviador, ‘classifique estes relatórios por data e 

número antes de destruí-los’. Os relatórios foram classificados e depois destruídos”. 

 

Nesse exemplo, o aviador agiu, certamente, com eficiência, até mesmo com eficácia, mas 

esteve longe de ser efetivo.  

 

Efetividade, este é mais um conceito necessário ao bom funcionamento da administração. 

Para Drucker
4
 (1954 apud MEGGINSON; MOSLEY; PIETRY JR.; 1986, p.11) “efetividade é o 

segredo do sucesso para qualquer organização. Para os administradores, ‘a questão pertinente 

não é como fazer as coisas certas, mas como encontrar as coisas certas para fazer, e 

concentrar nelas recursos e esforços’”. 

 

Segundo Oliveira
5
 (2009 apud RAMOS 2011, p. 19), efetividade trata-se de uma relação 

equilibrada e otimizada entre “os resultados alcançados e os objetivos propostos ao longo do 

tempo pelas empresas”. O autor considera a efetividade como a capacidade que a empresa 

possui de poder coordenar de forma constante, ao longo do tempo, os esforços e as energias, 

objetivando o alcance de resultados globais e a manutenção da empresa no ambiente. 

 

De forma sintética, Oliveira (2009, apud RAMOS, 2011, p.19) define os conceitos de 

eficiência, eficácia e efetividade como sendo: 

Eficiência é a otimização dos recursos – humanos, financeiros, tecnológicos, 

materiais, equipamentos – para a obtenção dos resultados esperados pelas 

empresas [...]. Eficácia é a contribuição dos resultados obtidos para o alcance 

dos objetivos estabelecidos pelas empresas em seus processos de 

planejamento [...]. Efetividade é a relação equilibrada e otimizada entre os 

resultados alcançados e os objetivos propostos ao longo do tempo pelas 

empresas. 

 

Em síntese, eficiência significa “como fazer”, eficácia “o que fazer”, e efetividade “como 

fazer as coisas certas”. A perpetuação das organizações depende da aplicação conjunta desses 

três conceitos, por meio do alto grau de produtividade ou economia na utilização dos recursos, 

aliado à realização e alcance dos objetivos e, ainda, à capacidade de concorrer com a 

                                                 
4
 DRUCKER, Peter. The practice of management. New York: Harper Business Book, 1954. 

5
 OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Introdução à administração. Edição Compactada. São Paulo: 

Atlas, 2009.  
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apresentação de bons resultados, por longo período de tempo perante os clientes, de forma 

que possa permanecer no mercado.   

 

 

2.2 A Administração Pública e a busca por eficiência 

 

A busca por eficiência não é recente na história das organizações, sobretudo nas privadas, onde 

predominam o interesse financeiro e de seus proprietários e a maximização do lucro. Na 

Administração Pública, entretanto, o problema da eficiência não era, na verdade, essencial. 

Segundo Pereira (1996, p.5), “[...] esta concepção mudou no momento em que o Estado se 

transformou no grande Estado social e econômico do século XX”. 

 

Antes, porém, de abordar a busca por eficiência pela Administração Pública, é necessário, 

para uma melhor assimilação e entendimento do que seja o termo administração, fazer uma 

abordagem da sua origem e a evolução do conceito.  

 

São vários os autores que trazem à baila o conceito de administração, cujas definições estão 

intimamente ligadas à subordinação, execução, gerência, direção, planejamento, liderança, 

organização e controle, seja de recursos, pessoas, atos ou processos, visando atingir os 

objetivos estabelecidos, com foco na busca dos resultados satisfatórios de interesse da 

coletividade, ou seja, na efetividade das ações das organizações. 

 

A palavra administração, segundo Chiavenato (2003, p. 3) “[...] tem origem no Latim ad, 

direção para, tendência, e minister, comparativo de inferioridade. O sufixo ter, subordinação 

ou obediência, isto é, aquele que realiza uma função abaixo do comando de outrem, aquele 

que presta um serviço a outro e significa subordinação e serviço”.  

 

Entretanto, complementa Chiavenato (2003, p. 11) que o conceito hodierno de administração 

não mantem o mesmo sentido de sua origem: 

No entanto, a palavra administração sofre uma radical transformação no seu 

significado original. A tarefa da Administração é a de interpretar os 

objetivos propostos pela organização e transformá-los em ação 

organizacional através do planejamento, organização, direção e controle de 

todos os esforços realizados em todas as áreas e em todos os níveis da 

organização, a fim de alcançar tais objetivos de maneira mais adequada à 

situação. 
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Maximiano (2004, p.26) complementa o entendimento de Chiavenato (2003) ao definir 

administração como sendo “[...] um processo dinâmico, que consiste em tomar decisões sobre 

o uso de recursos, para a realização de objetivos”, definindo-a ainda como “um conjunto de 

princípios, normas e funções que têm por fim ordenar os fatores de produção e controlar a sua 

produtividade e eficiência, para se obter determinado resultado”. 

 

Nesse sentido, infere-se que administração pública seria a aplicação do conceito de 

administração na esfera pública. Este entendimento é coadunado por Meirelles (2008, p.85), 

que define administração, em sentido lato sensu, como sendo: 

[...] gerir interesses, segundo a lei, a moral e a finalidade dos bens entregues 

à guarda e à conservação alheias. Se os bens e interesses são individuais, 

realiza-se administração particular; se são da coletividade, realiza-se 

administração pública. Portanto, administração pública é a gestão de bens de 

interesses qualificados da comunidade no âmbito federal, estadual ou 

municipal, segundo os preceitos do direito e da moral, visando ao bem 

comum. 

 

A natureza da administração pública é de “múnus publico para quem a exerce, isto é, a de um 

encargo em defesa, conservação e aprimoramento dos bens, serviços e interesses da 

coletividade”. Para Meirelles (2008, p.86), a administração pública tem um único objetivo: o 

bem comum da coletividade administrada. O fim, e não a vontade do administrador domina 

todas as formas de administração.  

  

Para Di Pietro (2004, p.49), administração pública significa: 

[...] em sentido subjetivo, formal ou orgânico, [...] os entes que exercem a 

atividade administrativa; compreende pessoas jurídicas, órgãos e agentes 

públicos incumbidos de exercer uma das funções em que se triparte a 

atividade estatal: a função administrativa. [...] em sentido objetivo, material 

ou funcional, ela designa a natureza da atividade exercida pelos referidos 

entes; neste sentido, a administração pública é a própria função 

administrativa que é incumbido, predominantemente, ao Poder Executivo. 

 

Infere-se, portanto, após o delineamento dos apontamentos dos autores, que cabe à 

administração pública e, consequentemente ao administrador público, zelar pela coisa pública, 

adotando as medidas necessárias, assim entendidos os atos de planejar, organizar, liderar, 

coordenar, controlar e executar, para que o bem público seja gerido conforme o interesse e as 

necessidades da coletividade, de maneira eficiente e racional, de forma a se obter os objetivos 

previamente estabelecidos e acordados com a sociedade, com melhores resultados e qualidade 

dos serviços públicos.  
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Nas décadas de 80 e 90, como resposta a uma forte crise econômica, sentida, sobretudo, a 

partir da crise internacional do petróleo, em 1973, surgiram novos modelos de administração 

Pública, implementados por diversos países do mundo.  

 

Segundo Pereira (1996, p.9) a crise foi causada pela perda da capacidade do Estado de coordenar 

o sistema econômico de forma complementar ao mercado, “que se define como uma crise fiscal, 

crise do modo de intervenção do Estado e crise da forma burocrática pela qual o Estado era 

administrado”. 

 

Era necessário, segundo Kliksberg (1997, p.57), “[...] redesenhar o Estado, criando um modelo 

que reduzisse a distância entre os poderes constituídos e a sociedade civil”, tornando-o mais 

adequado à realidade contemporânea, com estruturas mais enxutas e flexíveis, capazes de reagir 

com mais presteza à aceleração e à rapidez de manobra das economias de mercado, num mundo 

globalizado, enfim, um Estado mais eficiente, eficaz e efetivo na definição, elaboração e 

execução das políticas e prestação de serviços públicos. 

 

O “Estado-Providência”, também denominado Welfare State, promotor da saúde, da 

educação, da segurança pública, garantidor dos direitos sociais, enfim, o Estado do bem estar 

social, até então mantido a custos de uma elevada carga tributária, que sacrificava os 

contribuintes e o desenvolvimento econômico dos países, perdia espaço. 

 

Em resposta à rigidez da administração burocrática e à crise do Estado, surgiram, a partir da 

segunda metade do século XX, os novos modelos de Gestão Pública, dentre eles, segundo 

Abrúcio (1997), o gerencialismo, implementado inicialmente em governos de cunho neoliberal, 

sobretudo nos Estados Unidos e Grã-Bretanha, como estratégia para reduzir custos e tornar mais 

eficiente à administração dos inúmeros serviços que cabiam ao Estado, o consumerism e o Public 

Service Orientation (PSO).  

 

Segundo Abrúcio (1997, p.12) as principais características e diferenças entre os modelos, 

referentes aos objetivos e a sua relação com a sociedade são (QUADRO 1): 
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QUADRO 1 

Características e diferenças dos novos modelos de Gestão Pública 

 

 Gerencialismo Puro Consumerism Public Service Orientation 

Objetivos Economia/Eficiência 

(produtividade) 

Efetividade/Qualidade Accountability/Equidade 

Relação com a 

Sociedade 

Contribuinte Cliente/Consumidor Cidadãos 

Fonte: Adaptado de Abrúcio (1997, p.12). 

 

Para Gomes (2009, p.11), a busca por maior eficiência da administração pública “[...] é parte do 

escopo da Nova Gestão Pública que, de certa forma, é um modelo para onde convergiram as 

preocupações, preceitos e objetivos presentes nos modelos anteriores de reforma do Estado, 

desde o gerencialismo puro, até as perspectivas mais democráticas [...]”. 

 

Gomes (2009, p.13) ainda faz uma constatação acerca da implementação dos novos modelos 

de gestão pública. Segundo o autor, valores importantes construídos pelos antigos modelos de 

administração pública foram demonizados ao ponto de se falar na superação do modelo 

burocrático, que seria substituído pelo modelo gerencial.  

 

Trata-se de um equívoco comum nas grandes mudanças experimentadas pela sociedade – 

abandonam-se todas as práticas e valores dos antigos modelos, atirando pelo ralo os vícios, as 

mazelas, mas, também, as virtudes. A eficiência das políticas e serviços públicos, “[...] objeto 

das novas prescrições reformistas, já era, com nuances conceituais, característica presente na 

concepção clássica ou weberiana de burocracia” (GOMES 2009, p.13).  

 

Ainda, segundo Gomes (2009, p.13), “o novo Paradigma Gerencial deixou legados que devem 

ser harmoniosamente alinhados àqueles valores [eficiência]: foco no cidadão, reforço dos 

elementos meritocráticos, flexibilidade e gestão por resultados [...]”. Para o autor: 

[...] o chamado foco no cidadão, isto é, a percepção do cidadão em toda a sua 

amplitude, abrangendo suas necessidades e demandas como usuário e 

cliente, com contribuinte e como ator político principal, e a busca de seu 

atendimento de modo inequivocamente preferencial e com qualidade, re-

legitimando o próprio Estado, talvez seja a síntese dos preceitos introduzidos 

pela Nova Gestão Pública. 

 



27  

Os fundamentos dos novos modelos de gestão pública encontraram eco em diversos países do 

mundo, inclusive no Brasil, que iniciou seu processo de reforma em meados da década de 80, 

mas de maneira inconsistente. A última tentativa consistente de reforma do Estado brasileiro 

foi capitaneada, segundo Gomes (2009, p.17) pelo então presidente Fernando Henrique 

Cardoso, a partir da década de 90, “com a promulgação da Emenda Constitucional nº 19 [...]”, 

que acrescentou ao artigo 37 da Constituição Federal a eficiência como princípio da 

administração pública e da criação do Ministério da Reforma do Estado (MARE).  

 

Em Minas Gerais, é notória a influência dessas visões de Gestão Pública na administração do 

Estado, sobretudo a partir de 2003, quando o governo implementou uma política de gestão 

denominada Choque de Gestão, com a aplicação dos conceitos do gerencialismo puro 

britânico. O modelo adotado no território mineiro tinha como objetivo, segundo Vilhena et al 

(2006), a busca do equilíbrio fiscal do Estado, usando como ferramentas o estabelecimento de 

teto remuneratório, a extinção de secretarias e cargos, a renegociação de débitos, dentre outras 

medidas, com forte viés financeiro, em busca de maior eficiência, ou seja, fazer mais com 

menos. 

  

Em 2007, foi implementada a segunda etapa do novo modelo de gestão pública, denominado 

Estado para Resultados, que tinha como premissa melhorar a aplicação dos recursos por meio 

da priorização de metas e da consolidação de uma carteira de projetos estruturadores orientada 

para resultados, ou seja, qualificar os gastos públicos e produzir melhores resultados.  Trata-se 

da aplicação dos conceitos praticados pelo Consumerism, que desloca o foco da eficiência 

para a efetividade, ou seja, da redução de custos para a melhoria da qualidade dos serviços 

prestados (MINAS GERAIS, 2007).  

 

Em 2011, foi implementada a terceira e atual fase da estratégia governamental denominada 

Estado em Rede, que tem como objetivo aumentar a participação da sociedade civil organizada 

nas definições das estratégias governamentais, das políticas públicas, transferindo o cidadão da 

posição de destinatário dos serviços públicos para a de protagonista das definições das estratégias 

governamentais (MINAS GERAIS, 2011b). 

 

A estratégia do Estado em Rede também tem como objetivo, conforme se extrai do Plano 

Mineiro de Desenvolvimento Integrado (PMDI): 
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[...] viabilizar a reestruturação do governo de Minas a partir da incorporação 

de um modelo de gestão transversal do desenvolvimento, viabilizando a 

intersetorialidade das políticas públicas e a articulação dos atores 

responsáveis pelo sucesso de sua implementação, ressaltando a participação 

da sociedade civil organizada, como ator ativo e imprescindível nesta 

trajetória (MINAS GERAIS, 2011b, p. 64). 

 

Trata-se, portanto, de um modelo de Gestão Pública alinhado com os conceitos do Públic 

Service Orientation e com a vertente societal (PAULA, 2005, p.153). 

 

Extrai-se, ao final desta seção, que os novos modelos de gestão pública implementados pelo 

Estado tinham como objetivo principal aumentar sua eficiência, adequando sua estrutura às 

dinâmicas contemporâneas, que exigem mais flexibilidade, transparência, accountabilitty e 

participação da sociedade na definição e elaboração de políticas e serviços públicos, e que o 

objeto desta pesquisa está alinhado com os objetivos da nova gestão governamental de Minas 

Gerais. 

 

 

2.3 A aplicação do conceito de eficiência na Administração Pública 

 

A busca por eficiência não fazia parte da agenda do Estado até a metade do século XX. 

Segundo Pereira (1996, p. 5) a questão somente entrou na pauta das preocupações a partir do 

momento em que o Estado se transformou no grande Estado social e econômico.  

 

Entretanto, ressalta-se que, segundo Alcântara (2009, p.26) os conceitos de eficiência, eficácia 

e efetividade apresentam necessariamente contornos diferentes em organizações privadas e 

públicas. “[...] nestas o que deve prevalecer é o interesse ou a necessidade dos cidadãos; 

naquelas, predomina o interesse financeiro e de seus proprietários e a maximização lucro”.  

 

Outro aspecto que diferencia os conceitos aplicados na esfera privada da esfera pública, 

segundo Ramos (2011, p.21) é que nesta deve ser levado em consideração o caráter político. 

 

Para que a administração pública seja eficiente, segundo Torres (2007, p.175) é necessário 

que ela faça o melhor com menores custos, gastando com inteligência os recursos pagos pelo 

contribuinte.  
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Mas o que seria gastar com inteligência os recursos públicos? Neste sentido, Gomes (2009, 

p.23) traz à baila uma importante contribuição. Para o autor, a busca da eficiência consistiria 

no uso racional de tais recursos, de forma a alcançar os objetivos.  

 

Antes da aplicação dos recursos, segundo Motta
6
 (1990 apud GOMES, 2009, p.23), várias 

etapas devem ser observadas pelo gestor, dentre elas “[...] a definição dos objetivos; 

identificação de alternativas segundo modelos de causa efeito e de custo benefício; escolha da 

alternativa que produza melhores consequências em termos de eficiência e eficácia; e 

avaliação dos resultados alcançados”. 

 

Ressalta-se que, no Estado Democrático de Direito, a participação da sociedade civil 

organizada é fundamental para a definição dos objetivos das políticas públicas. 

  

Na seara pública, segundo Alcântara (2009, p.26), eficiência “pode ser definida como melhor 

uso dos recursos para atender o interesse público”. Ainda, segundo o autor, a busca por mais 

eficiência se dá em conseguir um maior output com menos recursos, ou o mesmo output com 

menos recursos.  

 

A eficiência, para Pimenta
7
 (1998 apud ALCÂNTARA 2009, p.27), “[...] é considerada como 

a ampliação dos serviços prestados à população, satisfação (percepção da qualidade) dos 

cidadãos em relação aos serviços e indicadores de desempenho”. O conceito elaborado pelo 

autor é bastante abrangente e agrega também os conceitos de eficácia e efetividade 

apresentado por outros autores. 

 

É comum, na bibliografia especializada, segundo Torres
8
 (2007 apud RAMOS 2011, p. 21), a 

utilização dos três conceitos (eficiência, eficácia e efetividade) em conjunto, assim como o fez 

Pimenta (1998, p.173), que em certa medida aparentam significados parecidos, mas que são, 

na visão do autor, diferenciados.  

  

                                                 
6
 MOTTA, Paulo Roberto. Avaliação da Administração Pública: Eficiência, eficácia e efetividade. São Paulo: 

FUNDAP, 1990. 
7
 PIMENTA, Carlos C. A reforma gerencial do Estado brasileiro no contexto das grandes tendências mundiais. 

Revista de Administração Pública, 32 (5), 173-199, set./out. 1998. 
8
 TORRES, Marcelo Douglas de Figueiredo. Estado, democracia e administração pública no Brasil. Rio de 

Janeiro: FGV, 2007. 224 p. 



30  

Eficácia, na concepção de Torres (2007, p.175), difere do conceito de eficiência, sendo que 

aquele seria, basicamente, “[...] o atingimento dos objetivos desejados por determinada ação 

estatal, pouco se importando com os meios e mecanismos utilizados para atingir tais 

objetivos”, ou seja, com a eficiência. 

 

Já na efetividade, ainda segundo Torres (2007, p.175), “[...] a preocupação central é averiguar 

a real necessidade e oportunidade de determinadas ações estatais”.  

 

A efetividade na esfera pública, segundo Castro (2006, p.5), é mais abrangente e complexa 

que a eficácia, pois esta indica apenas se o objetivo foi atingido, enquanto que a efetividade 

mostra se aquele objetivo trouxe benefícios à população.  

 

Motta
9
 (1990 apud GOMES, 2009, p.19) concorda que há de fato diferenciação entre os 

conceitos. Segundo o autor:  

[...] eficiência refere-se ao cumprimento de normas e à redução de custos. 

Sua utilidade é verificar se um programa público foi executado de maneira 

mais competente e segundo a melhor relação custo-resultado. Eficácia 

refere-se ao alcance de resultados e à qualidade dos produtos e serviços e sua 

utilidade é verificar se os resultados previstos foram alcançados em termos 

de quantidade e qualidade. A efetividade, por sua vez, refere-se ao efeito da 

decisão e sua utilidade é verificar se o programa responde adequadamente às 

demandas, aos apoios e às necessidades da comunidade. 

 

Resumidamente, Motta (1990 apud GOMES, 2009, p.19) define que avaliar eficiência é saber 

como aconteceu; a eficácia, o que aconteceu; a efetividade, que diferença faz. 

 

A avaliação da eficiência, segundo Osborne e Gaebler
10

 (1994 apud ABRÚCIO, 1997, p.33) 

não pode ser dissociada da avaliação da efetividade e esta deve ser entendida como o grau em 

que se atingiu o resultado esperado.  

[...] se a eficiência mede o custo do que foi produzido, a efetividade mede a 

qualidade dos resultados. Desta maneira, “quando medimos a eficiência, 

podemos saber quanto nos custa alcançar uma produção determinada; ao 

medir a efetividade, sabemos se nosso investimento valeu a pena. Nada mais 

tolo do que fazer com eficiência o que não deveria continuar a ser feito”. 

 

Assim, a efetividade é entendida, segundo Abrúcio (1997, p.18) não como um conceito 

econômico – como a eficiência pura – mas de avaliação qualitativa dos serviços públicos. 

                                                 
9
 MOTTA, Paulo Roberto. Avaliação da Administração Pública: Eficiência, eficácia e efetividade. São Paulo: 

FUNDAP, 1990. 
10

 OSBORNE, David. GAEBLER, Ted. Reinventando o governo.  7 ed. Brasília: MH Comunicação, 1994. 
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Recupera-se, assim, com o conceito de efetividade, a noção de que o governo deve, acima de 

tudo, prestar bons serviços. 

 

Na história recente da busca por eficiência na administração pública brasileira, a edição da 

Emenda Constitucional nº 19, segundo Castro (2006, p.6) significou “uma verdadeira 

mudança de paradigma e possibilidade de importantes avanços para o campo público. Com 

ela, tem-se a permissão legal para se adotar no Brasil as reformas gerenciais”. 

 

A administração pública ganhou mais um princípio, somando-se aos da legalidade, 

impessoalidade, moralidade e publicidade, já existentes na Constituição Federal. 

 

Segundo Meirelles (2008, p.98): 
 

O princípio da eficiência exige que a atividade administrativa seja exercida 

com presteza, perfeição e rendimento funcional. A função administrativa, 

que já não se contenta em ser desempenhada apenas com legalidade, 

exigindo resultados positivos para o serviço público e satisfatório 

atendimento das necessidades da comunidade e de seus membros. 

 

Trata-se de uma definição mais ampla do conceito de eficiência, incorporando a este o 

atendimento satisfatório das necessidades da comunidade, inerente ao conceito de efetividade. 

 

Di Pietro (2004, p.48) corrobora com o entendimento de Meirelles (2008) ao também 

manifestar um conceito mais amplo para o princípio da eficiência. Segundo a autora o 

princípio da eficiência: 

[...] relaciona-se com as normas da boa administração no sentido de que a 

Administração Pública, em todos os seus setores, deve concretizar suas 

atividades com vistas a extrair o maior número possível de efeitos positivos 

ao administrado, sopesando a relação custo-benefício, buscando a excelência 

de recursos, enfim, dotando de maior eficácia possível as ações do Estado. 

 
 

Infere-se, independentemente das divergências apontadas pelos autores acerca do conceito de 

eficiência, eficácia e efetividade, que cabe à administração pública e, consequentemente ao 

administrator público, para melhor cumprir as suas funções contemporâneas, produzir maiores 

resultados com menores custos, racionalizando e otimizando o uso dos recursos públicos, 

prestar serviços públicos com qualidade, alcançar os objetivos estabelecidos, e ainda 

satisfazer as demandas sociais concretas. 
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2.4 Otimização e redução da entropia nas organizações públicas 

 

A palavra otimizar significa “dar a algo (uma máquina, uma empresa) um rendimento ótimo, 

criando-lhe as condições mais favoráveis ou tirando (dele ou dela) o melhor partido possível”, 

ou seja, é tirar o melhor proveito de algo (OTIMIZAR, 2007, p. 2362). 

 

Define-se otimização de recursos, segundo Pompermayer (1999, p. 22) como sendo “[...] o 

esforço para produzir mais, com mais qualidade e menor desperdício”. 

   

Rendimento ótimo não significa utilizar a máxima capacidade de um recurso, como exemplo, 

do aéreo. Quando se propõe a otimização ou a racionalização de um recurso, algumas 

questões precisam ser sopesadas, como exemplo, as características de uso do recurso em razão 

da missão principal da organização pública detentora deste. No caso do recurso aéreo, objeto 

desta pesquisa, este pertence à PMMG, instituição que utiliza o equipamento para o 

atendimento de situações emergenciais, o que exige disponibilidade da aeronave e da 

tripulação. Deve ser considerado, ainda, até que ponto poderá ser maximizada a utilização do 

recurso, sem a perda da qualidade na prestação do serviço ou o desvio de finalidade. 

 

A entropia é, segundo Silva (2009, p.7), um conceito da Física, que significa desordem, 

desequilíbrio de um sistema termodinâmico, segundo o qual, trabalho pode ser completamente 

convertido em calor, e por tal em energia térmica, mas esta não pode ser completamente 

convertida em trabalho, ou seja, ocorre uma perda, uma dissipação de energia para a 

realização do trabalho. 

 

Vários ramos da ciência se apropriaram deste conceito. Na Administração, segundo Silva 

(2009, p.7) o conceito foi adotado para exemplificar a morte das organizações e trata da perda 

de energia que não poderá ser mais aproveitada, utilizada de forma incorreta ou em atividades 

diversas da finalidade da organização.   

 

Para uma melhor compreensão do vocábulo entropia, buscou-se o significado em sua origem. 

A etimologia da palavra, segundo (SILVA, 2009, p.6), “[...] é decorrente do radical grego em 

(dentro) e tropee (mudança, troca, alternativa), ou seja, mudança interior ou troca interna”.  
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A entropia, segundo Silva (2009, p.7) “[...] é a variação da energia contida em um sistema que 

de alguma forma não foi utilizada por completo. É quando um sistema tem energia acumulada 

por algum fato externo, e essa energia não é utilizada de forma correta”. O autor cita como 

exemplo a utilização de uma pilha em uma lanterna, sendo que essa é mantida ligada, 

aleatoriamente, sem um objetivo específico, desperdiçando a energia da pilha. 

 

A entropia organizacional ocorre quando uma instituição resolve investir em capacitação ou 

qualificação de algum empregado e este, após o curso, resolve sair da organização. Nas 

organizações públicas a entropia se dá, por exemplo, segundo o autor, quando um funcionário 

participa de um curso ou faz faculdade paga pelo órgão público e ao término é transferido 

para outra atividade, desperdiçando o investimento (SILVA, 2009, p. 8). 

 

No caso específico do objeto desta pesquisa, tem-se como ponto de partida a inferência de que 

o recurso aéreo, disponibilizado pelo Estado à Polícia Militar, possui uma capacidade 

instalada a maior, e que poderia haver uma ampliação dessas atividades para o atendimento 

das demandas das demais agências públicas que prestam serviço no estado, e que necessitam 

utilizar o recurso aéreo para o exercício de suas funções, ou seja, o uso do recurso aéreo 

poderia ser otimizado. 

 

Em síntese, otimizar seria utilizar de maneira racional o recurso aéreo, perdendo-se o mínimo 

de energia possível, o mínimo da capacidade do recurso, melhorando os resultados, por meio 

de uma gestão mais eficiente. 

 

Por sua vez a racionalização não significa cortar, reduzir, mas usar de forma racional, 

levando-se em consideração a qualidade do serviço prestado e medida em termos de criação 

de valor organizacional. 

 

A racionalização e o compartilhamento dos recursos públicos serão objetos de estudo da seção 

3. 
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3 A RACIONALIZAÇÃO E O COMPARTILHAMENTO DOS RECURSOS 

PÚBLICOS NO GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

Eficiência, racionalização e otimização dos recursos públicos passaram a ser as palavras de 

ordem da administração pública a partir do final da década de 80 no Brasil.  

 

 

3.1 A racionalização dos recursos públicos 

 

Segundo Vaz (2006, p.1), a necessidade de racionalização dos recursos, tornados escassos 

após a crise fiscal do Estado, e a crescente demanda por serviços públicos, facilitou para que o 

modelo gerencial de gestão pública encontrasse eco no Brasil. Para ele, essa foi a principal 

força direcionadora das transformações do serviço público no Brasil. 

 

Mas como tornar as organizações públicas mais eficientes? Como obter mais resultados com 

menos recursos? Seria racionalizando o uso dos parcos recursos públicos? Ou seria 

otimizando o uso dos recursos disponibilizados pelo Estado para a prestação de serviços? 

Mas, enfim, como fazê-los? Essas eram e continuam sendo, dentre muitas outras, as perguntas 

que ocupam o pensamento dos gestores públicos. 

 

Várias iniciativas foram adotadas pelos gestores públicos na busca das respostas para as 

questões levantadas. Destacam-se, segundo Vaz (2006, p.4), a preponderância, no Brasil, das 

intervenções sobre as formas organizacionais, como exemplo as ações de desconcentração da 

execução das políticas públicas, como a descentralização, privatização e terceirização, 

fundamentadas na necessidade de racionalização do recurso, em detrimento das intervenções 

sobre estruturas mentais. 

 

Para Vaz (2006, p.4), “[...] as estruturas mentais vinculam-se à cultura institucional e 

organizacional, e compreendem o conjunto de valores, princípios e hábitos que presidem a 

atuação dos agentes públicos”. Segundo o autor, sua transformação somente é possível por 

intermédio da disseminação de novas teorias e treinamento intensivo. 

 

Nesse sentido, ações mais incisivas foram observadas em Minas Gerais a partir de 2003, com 

a implementação, pelo governo do Estado, de um modelo de gestão que, em sua primeira fase, 
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priorizava o equilíbrio fiscal e a busca por eficiência e, na atual fase, denominada Estado em 

Rede, prioriza o atendimento dos anseios e das necessidades dos cidadãos, por meio da 

criação de redes de desenvolvimento integrado, estimulando a participação da sociedade civil 

organizada, das organizações públicas e privadas na busca de soluções para as questões que 

lhes são afetas (MINAS GERAIS, 2011b, p.64). 

 

Segundo consta do PMDI, essa nova articulação não se trata de uma estrutura institucional 

formal, mas sim de formas de organização:  

Não se trata, portanto, de estruturas institucionais formais, mas sim de 

formas de organização e conjunção de esforços em torno de grandes escolhas 

e prioridades. Essas redes incorporam-se à organização da estratégia de 

atuação do Estado e se desdobram no funcionamento da administração 

pública estadual. O Estado em Rede viabiliza a reestruturação do governo de 

Minas a partir da incorporação de um modelo de gestão transversal do 

desenvolvimento, buscando a intersetorialidade das políticas públicas e a 

articulação dos atores responsáveis pelo sucesso de sua implementação 

ressaltando a participação da sociedade civil organizada como ator ativo e 

imprescindível nesta trajetória (MINAS GERAIS, 2011b, p. 64). 

 

Evidencia-se que, ao construir um sistema de redes integradas de desenvolvimento, o governo 

do estado de Minas Gerais investe na busca de soluções compartilhadas, envolvendo todos os 

atores responsáveis pelo processo, sociedade civil organizada, organizações públicas e 

privadas, privilegiando o debate, fortalecendo a democracia e, consequentemente, legitimando 

as decisões governamentais. 

 

A atuação sistêmica, que faz parte desse novo modelo de gestão pública implementado no 

estado de Minas Gerais, fundamenta-se na Teoria Geral dos Sistemas (TGS). Essa foi 

desenvolvida pelo biólogo alemão Ludwig Von Bertalanffy que propôs integrar as partes 

comuns nas diferentes áreas do conhecimento, para que as descobertas de umas pudessem ser 

utilizadas em outras. Evidenciou-se, nessa teoria, uma busca pela racionalização, pelo uso 

racional dos recursos, a partir de uma perspectiva global, ou sistêmica, de forma a se extrair, 

se retirar do recurso o máximo proveito (PIRES; GASPAR FILHO, 1988). 

 

É nessa perspectiva que o Estado em Rede foi idealizado e implementado. Até então, os 

diversos órgãos da administração direta e indireta do estado de Minas Gerais, como exemplo 

as Secretarias de Defesa Social, de Meio Ambiente, da Saúde, da Educação dentre outras, 

atuavam de forma compartimentada, cada uma dentro de sua esfera de competência, sem 

compartilhamento de informações, mesmo em setores onde as ações são complementares, 
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como na Polícia Militar e Polícia Civil. Nesse contexto, cada órgão priorizava o alcance de 

seus objetivos particulares, sem observar a visão global, a visão sistêmica. Mais do que isso, 

sem considerar a visão da sociedade, destinatária dos serviços públicos. 

 

A Teoria Geral dos Sistemas, segundo Maximiano
11

 (2004 apud Oliveira, 2008, p.23) 

preocupa-se com a totalidade, com a visão global: 

A Teoria Geral dos Sistemas, da administração gerencial, preocupa-se com a 

totalidade. Os sistemas são feitos de elementos interdependentes, que se 

relacionam entre si. Para compreendê-los temos que analisar as suas inter-

relações. O ponto de partida do enfoque sistêmico é a ideia de sistema como 

um todo complexo e organizado, um conjunto de partes que se interagem e 

formam um todo. 

 

Para Churchman (1971, p. 64) “[...] ao implantar sistemas o cientista da administração ignora 

as linhas tradicionais de divisão de tarefas que cada parte possui e volta-se em vez disso para 

as missões que o sistema deve executar. Desta forma, muitos órgãos diferentes estão 

empenhados em atividades que visam o objetivo global”.  

 

Vaz (2006, p.4) corrobora com o entendimento de Churchman (1971) ao afirmar que o 

enfoque sistêmico incomoda processos mentais típicos, ou seja, transforma as estruturas 

mentais das organizações e sugere algo novo, na qual alguém pensa primeiro sobre o objetivo 

global e em seguida começa a descrever seus procedimentos em função deste. 

 

Para Drucker
12

 (1984, apud OLIVEIRA, 2008, p.24) “os esforços de cada um devem tomar o 

mesmo sentido, e as diferentes contribuições devem compor-se entre si, de maneira a produzir 

um todo, sem vazios, atritos e duplicação de esforços” (grifo nosso). 

 

Evidencia-se, do enfoque sistêmico e do modelo de gestão pública implementado no estado de 

Minas Gerais a preocupação com a duplicação de esforços, tão dispendioso ao erário público. 

 

Nesse sentido, afirma Churchman (1971, p. 35) que a filosofia do enfoque sistêmico, do ponto 

de vista da eficiência, “[...] é baseada na ideia do melhor modo de se realizar as tarefas”. 

 

                                                 
11

 MAXIMIANO, Antônio Cesar Amaru. Introdução à Administração. 5. Ed. São Paulo: Atlas, 2004. 
12

 DRUCKER, Peter Ferdinand. Introdução à administração. São Paulo: Pioneira, 1984. 
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Infere-se, pois, das abordagens apresentadas, que a administração pública no estado de Minas 

Gerais vem passando por um processo de transformação, em busca de uma gestão pública 

mais eficiente, sobretudo em suas formas organizacionais, como exemplo a desconcentração 

da execução das políticas públicas, com a descentralização, a privatização e a terceirização, a 

adoção do enfoque sistêmico, com a criação das redes integradas de desenvolvimento e da 

Secretaria de Defesa Social, integrando, nesta, todos os órgãos públicos que atuam na defesa 

social do Estado, dentre eles a PMMG, a Polícia Civil, o Corpo de Bombeiros Militar e os 

Agentes socioeducativos.  

 

Mais do que uma transformação das formas organizacionais, nota-se uma transformação das 

estruturas mentais (VAZ, 2006), com a introdução de uma nova filosofia de gestão pública, 

por meio do compartilhamento de informações entre os órgãos, e da busca de soluções 

colegiadas, com a participação de todos, sociedade civil organizada, órgãos públicos e 

privados.  

 

É com essa perspectiva que se apresenta a presente pesquisa, que tem como objetivo estudar 

as possibilidades de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG, alinhado com a estratégia 

governamental de racionalizar e otimizar o uso dos recursos públicos no estado, ampliando e 

melhorando os seus resultados. Mas, eis a questão – como otimizar? Como usar de forma 

racional os recursos públicos? Uma das ferramentas imprescindíveis para o atingimento 

desses objetivos é determinar o valor, o custo de cada atividade exercida pelo Estado, e isto 

somente é possível por meio da criação de um sistema de custo nas organizações públicas, 

objeto de estudo da próxima seção. 

 

 

3.2 Gestão dos gastos públicos para o uso racional dos recursos 

 

Ainda é recente na administração pública brasileira a preocupação com a gestão do custo de 

suas atividades. Segundo Ferreira (2010, p.42), somente com a reforma do Estado, sentida, 

sobretudo a partir do governo Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 1998, quando a 

administração pública adotou elementos do modelo de administração gerencial, a gestão de 

custos tornou-se mais evidente. 
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Essa mudança na forma de gerir o Estado, conforme abordado na seção 2.2, deu-se, em boa 

medida, em razão da crise fiscal do Estado e de uma demanda cada vez maior por serviços 

públicos, tornando-se imprescindível à boa administração pública conhecer os custos de suas 

atividades. 

 

Antes, porém, da apresentação das vantagens da implementação de um sistema de custos para 

a gestão dos gastos públicos e o uso racional dos recursos, é necessário, para uma melhor 

assimilação e entendimento do objeto de estudo desta seção, a abordagem de alguns conceitos 

aplicados à contabilidade de custos, dentre eles gasto, custo e despesa.  

 

Aplica-se o conceito de gasto, segundo Martins (2003, p. 24), “[...] à compra de um produto 

ou serviço qualquer, que gera sacrifício financeiro para a entidade (desembolso), sacrifício 

esse representado por entrega ou promessa de entrega de ativos (normalmente dinheiro)”, 

englobando custos e despesas. 

 

Por sua vez, segundo Leone
13

 (2004 apud FERREIRA, 2010, p. 85), custo é “[...] o valor dos 

fatores de produção consumidos pelas empresas nas atividades de fabricação e de 

distribuição”. Já a despesa, segundo Martins (2003 apud FERREIRA, 2010, p. 85), “[...] é o 

bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas”, ou seja, a 

despesa não é relativa à produção, mas utilizada como meio assessório à consecução de 

receitas.  

 

Os custos ainda podem ser classificados, segundo a sua variabilidade, em fixos e variáveis.  

[...] os custos serão fixos quando eles não sofrerem variação pelo incremento 

ou decremento do volume produzido. Assim, o custo do aluguel do galpão 

da fábrica em determinado mês será fixo (destaque nosso), pois, 

independentemente do volume produzido, seu valor será constante dentro 

dessa unidade de tempo considerada. Por sua vez, os custos serão 

classificados como variáveis (destaque nosso), conforme o mesmo autor, 

quando eles variarem conforme a produção. Ao se tomar a matéria-prima 

(sic) como exemplo, veremos que os custos incorridos pela sua aquisição 

serão proporcionais ao volume produzido de determinado produto em um 

período específico (MARTINS, 2003 apud FERREIRA, 2010, p. 19). 

 

A implementação de um sistema de custos proporciona diversas vantagens às organizações.  

Segundo Leone (1997 apud FERREIRA 2010, p. 16), “[...] a contabilidade de custos [sistema 

                                                 
13

 LEONE, George Sebastião Guerra. Curso de contabilidade de custos. São Paulo: Atlas, 1997. 
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de custos] se destina a produzir informações para as diversas áreas gerenciais de uma 

entidade, auxiliando nas funções de determinação de desempenho, de controle das diversas 

operações, de planejamento e de tomada de decisões”. 

 

Assim, em 2010, foi desenvolvida uma proposta de criação de um sistema de custos para a 

Unidade Aérea da PMMG, por meio da monografia de autoria do Major da Polícia Militar, 

Geraldo Frederico Ferreira. Os principais componentes do custo, bem como a participação 

destes na totalização dos gastos do Btl RpAer serão apresentados na seção 7.4.  

 

Com o gerenciamento de custos é possível, segundo Ferreira (2010, p. 16), “[...] a 

identificação dos diversos custos da organização, bem como o que gera esses custos, 

possibilitando a otimização de recursos e melhoria contínua, apoiando as definições de 

escolhas estratégicas, reestruturação de processos e auxiliando na tomada de decisão”. É 

possível ainda conhecer os custos de cada hora trabalhada por um profissional, uma equipe, 

uma atividade ou missão e, desta forma, estabelecer o seu valor, necessário nos casos de 

compartilhamento do recurso aéreo com ressarcimento. 

 

Na seção 4, serão apresentadas a origem e a caracterização do recurso aéreo, objeto de estudo 

desta pesquisa. 
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4 RECURSO AÉREO: ORIGENS E CARACTERIZAÇÃO 

 

Esta seção apresentará a definição do termo “recurso aéreo”, bem como uma breve 

abordagem histórica da evolução da aviação no mundo e seu emprego na atividade de 

segurança pública, sobretudo no Brasil, bem como as principais funções da Agência Nacional 

de Aviação Civil (ANAC).  

 

Define-se, para fins desta pesquisa, recurso aéreo como sendo todos os recursos empregados 

para o desenvolvimento da atividade aérea, compreendendo as leis, normas e regulamentos 

aeronáuticos em vigor; a estrutura organizacional do Sistema de Aviação; a infraestrutura 

aeronáutica e aeroportuária necessária para a realização do tráfego aéreo (centros de controle 

de tráfego aéreo, rotas aéreas, pistas de pouso, táxi e decolagem, hangares, áreas de manobra e 

estacionamento e outras); a estrutura logística (aviões, helicópteros, veículos para transporte 

de combustíveis, veículos para transporte de pessoal, materiais e equipamentos de apoio de 

solo, entre outras); e, os recursos humanos, incluindo o quadro de pessoal (pilotos, tripulantes 

operacionais, mecânicos, técnicos de apoio de solo, pessoal administrativo, entre outros), e 

sua qualificação profissional (formação e treinamento). 

 

Para a realização desta pesquisa, far-se-á um recorte do recurso aéreo, abordando-se somente 

a aviação civil, uma vez que o recurso aéreo da PMMG, que inicialmente tem-se a impressão 

de fazer parte da aviação militar, se sujeita, na verdade, às regras brasileiras e internacionais 

da aviação civil, conforme estabelecido pelo Código Brasileiro do Ar (CBA). 

 

Consta do art. 107 do CBA que as aeronaves brasileiras classificam-se em civis e militares e 

que as aeronaves públicas, assim consideradas as destinadas ao serviço do Poder Público, são 

classificadas como civis, sujeitando-se às regras da aviação civil brasileira: 

Art. 107. As aeronaves classificam-se em civis e militares. 

§ 1° Consideram-se militares as integrantes das Forças Armadas, inclusive as 

requisitadas na forma da lei, para missões militares (artigo 3°, I). 

§ 2° As aeronaves civis compreendem as aeronaves públicas e as aeronaves 

privadas. 

§ 3° As aeronaves públicas são as destinadas ao serviço do Poder Público, 

inclusive as requisitadas na forma da lei; todas as demais são aeronaves 

privadas [...]. 

 

 A aviação apresentou um acelerado crescimento entre a 1ª e a 2ª Guerra Mundial, utilizada 

predominantemente para fins militares, mas foi após esta que a atividade experimentou sua 
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maior expansão, quando passou a ser utilizada para fins pacíficos, transportando cargas e 

passageiros por todo mundo.  

 

Por essa razão, segundo Beni (2009, p.21), foi realizada, em 1944 a Convenção de Chicago, 

criando-se a Organização da Aviação Civil Internacional (OACI), uma agência especializada 

da Organização das Nações Unidas (ONU), com a finalidade de promover o desenvolvimento 

seguro e ordenado da aviação civil internacional e, para tanto, estabelece normas e 

regulamentos necessários à segurança da aviação, eficiência e regularidade. 

 

Entretanto, somente em 1945 o Brasil aderiu à convenção, incorporando-a ao ordenamento 

jurídico brasileiro como norma infraconstitucional, a partir de 1946. 

 

Em 1969, foi criado no país, por intermédio do Decreto Federal nº 65 144, de 12 de setembro 

de 1969, O Sistema de Aviação Civil do Ministério da Aeronáutica, que tinha por finalidade 

organizar as atividades necessárias ao funcionamento e ao desenvolvimento da aviação civil, 

fonte e sede de sua reserva mobilizável. 

 

No mesmo decreto foi criado o Departamento de Aviação Civil (DAC), como órgão central 

do sistema, pertencente à estrutura básica do Ministério da Aeronáutica.  

 

Entretanto, desde a segunda metade da década de 90, com a implantação de um novo modelo 

de regulação da atividade econômica brasileira, modificações importantes nas práticas 

vigentes foram introduzidas. As funções de formulação da política pública, voltada para um 

setor econômico, continuaram sendo atribuídas ao Ministério setorial correspondente, mas as 

de regulação da atividade econômica passaram a ser exercidas por agências, com autonomia e 

independência, observando as diretrizes da política setorial (BRASIL, 200-).  

 

No caso do recurso aéreo, a reformulação do aparato institucional responsável por sua 

regulação somente ocorreu em 2005, com a criação da Agência Nacional de Aviação Civil 

(ANAC) pela Lei Federal nº 11 182, de 27 de setembro de 2005. A nova Agência substituiu o 

Departamento de Aviação Civil (DAC) como autoridade de aviação civil e regulador do 

transporte aéreo no país.  
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O Sistema de Aviação Civil no Brasil, após a promulgação da Lei Federal nº 11 182 ficou 

estruturado, conforme o constante da FIG. 1. 

 

 

  

  

 

   

 

 

 

 

 

 

FIGURA 1 – Estrutura Organizacional do Sistema de Aviação Civil no Brasil - 2013 

Fonte: Adaptado de: BRASIL, 200-. 

 

A ANAC passa a ser o órgão central do Sistema de Aviação Civil brasileiro, vinculada à 

Secretaria de Aviação Civil da Presidência da República que, por sua vez, está vinculada ao 

Ministério da Defesa. Trata-se de uma autarquia especial, que tem como atribuições regular e 

fiscalizar as atividades de aviação civil e de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária. Para 

tal, o órgão deve observar e implementar as orientações, diretrizes e políticas estabelecidas 

pelo governo federal, adotando as medidas necessárias ao atendimento do interesse público e 

ao desenvolvimento da aviação. 

 

Ressalta-se que não estão no campo de atuação da ANAC as atividades de investigação de 

acidentes aeronáuticos e o controle do espaço aéreo, que continuam a cargo, respectivamente, 

do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes (CENIPA) e do Departamento de 

Controle do Espaço Aéreo (DECEA), vinculados ao Comando da Aeronáutica, conforme 

pode ser observado na FIG. 1. 

 

Em síntese, compete à ANAC regular e fiscalizar toda atividade de aviação civil no Brasil, 

expedindo normas e regulamentos, estabelecendo critérios para: a criação e homologação de 

escolas para a formação de pilotos e tripulantes; homologação de oficinas de manutenção de 

aeronaves, peças e componentes; realização de exames de proficiência técnica para 
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revalidação de certificados de capacitação profissional; exploração, construção, ampliação, 

homologação de aeroportos (BRASIL, 200-).  

 

Quanto ao emprego do recurso aéreo na atividade de segurança pública, o Departamento de 

Polícia de Nova York foi um dos precursores. Segundo Costa Júnior (2003, p.33), desde 1929 

aquele departamento empregava aviões em suas missões. 

 

Entretanto, em 1946, ocorreu um fato que mudou radicalmente o rumo do emprego do recurso 

aéreo na atividade de segurança pública – a fabricação em série do primeiro helicóptero para a 

aviação civil no mundo, o modelo Bell 47B, fabricado pela empresa norte-americana Bell 

Helicopters.  

 

Em 3 de setembro de 1948, ainda segundo Costa Júnior (2003, p.33), o Departamento de Polícia 

de Nova York se interessou pela nova aeronave, o helicóptero, pois oferecia uma série de 

características que vinham atender às necessidades do departamento, dentre elas a sua maior 

manobrabilidade, capacidade de pousar e decolar de locais restritos e atuação como plataforma 

de observação a partir do voo pairado
14

, passando a operá-lo em 30 de setembro de 1948. 

 

Sete anos após o voo inaugural do Bell 47B, segundo Ferreira (2010, p. 66), o helicóptero havia 

atingido a supremacia naquele departamento de polícia, ocupando totalmente o lugar dos aviões. 

 

Outra cidade norte-americana que também incorporou o helicóptero em suas atividades de 

segurança pública foi o Departamento do Xerife do Condado de Los Angeles. 

  

No Brasil, segundo Brandes
15

 (2004 apud RAMOS, 2011, p.68) o emprego do helicóptero na 

atividade de segurança pública teve início a partir de 1970, no Rio de Janeiro, quando a 

Secretaria de Segurança Pública recebeu da Marinha do Brasil helicópteros modelo Fairchild 

Hiller FH1100
16

. 

 

                                                 
14

 Característica de voo onde o helicóptero permanece sem deslocamento vertical ou horizontal. 
15

 BRANDES, Márcio Ferreira. Integração dos recursos aéreos nas instituições que compõem o Sistema de   

Defesa Social. 2005. 117 f. Monografia (Especialização em Segurança Pública) - Academia de Polícia Militar 

de Minas Gerais, Belo Horizonte, 2005. 
16

 Helicóptero fabricado pela empresa norte americana Fairchild Industries com capacidade para um piloto e 

quatro passageiros. 
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Após a década de 80, vários estados brasileiros adquiriram e implementaram o uso do 

helicóptero e de aviões para a realização das atividades de segurança pública, destacando-se os 

estados de Goiás, o segundo a implementar, o de São Paulo, que possui a maior frota de 

aeronaves empregadas na atividade no país, e o de Minas Gerais, implementado a partir de 1987. 

 

Atualmente, o recurso aéreo faz parte da realidade das forças de segurança pública no Brasil e é 

utilizado como uma importante ferramenta potencializadora das atividades que competem a cada 

instituição. 
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5 METODOLOGIA 

 

Esta seção tem como objetivo apresentar a metodologia utilizada para a realização desta 

pesquisa e, para tanto, buscou-se detalhar os procedimentos, o tipo, a natureza e as técnicas 

utilizadas.  

 

Para o desenvolvimento da pesquisa realizou-se um estudo exploratório, de natureza 

qualitativa, aplicando-se técnicas de documentação direta e indireta. 

 

Ressalta-se que a PMMG dispõe em sua estrutura, para cumprimento de sua missão 

institucional, de uma Unidade Aérea, o Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer), 

responsável pela gestão e emprego do recurso aéreo da corporação. A Unidade emprega o 

referido recurso prioritariamente no campo de polícia ostensiva e suplementarmente no campo 

de meio ambiente e defesa civil.  

 

Entretanto, fundamentado no atual modelo de gestão do Estado, que busca uma maior 

eficiência dos serviços e das políticas públicas, a qualificação do gasto público e a melhoria 

dos resultados das ações governamentais, por meio da integração e da cooperação entre as 

agências públicas do Estado, vislumbrou-se um novo caminho, uma nova possibilidade de 

aplicação do recurso aéreo da PMMG para o atendimento de um maior número de demandas 

do Estado.   

 

As informações referentes às possibilidades de compartilhamento do recurso aéreo da 

PMMG, bem como as de experiências realizadas pelo Btl RpAer e não registradas 

oficialmente ou que tiveram os documentos de origem extraviados, a serem apresentadas na 

seção 6.3, foram obtidas utilizando-se a técnica da documentação direta, com pesquisa de 

campo, por meio de observação direta intensiva, materializada por meio de uma entrevista 

semiestruturada, conforme roteiro constante do apêndice, aplicada a uma autoridade, 

especialista em aviação policial-militar, o Coronel PM QOR Josué Martins Fontana, e por 

meio da observação individual do pesquisador.  

 

A autoridade entrevistada foi selecionada por ter atuado na aviação policial militar em Minas 

Gerais por 18 anos, sendo oito na função de comandante da Unidade Aérea da PMMG, entre 

os anos 2000 e 2008, possuindo habilitações técnicas de Piloto de Helicóptero, Instrutor de 
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Voo e Examinador Credenciado pela ANAC para aplicação de exames de avaliação de 

proficiência técnica para revalidação de Certificados de Habilitação Técnica (CHT) para 

pilotos de helicópteros. 

 

A pesquisa valeu-se, ainda, da observação direta ou individual, considerando a experiência do 

pesquisador na atividade aérea da PMMG, na qual atuou por treze anos, entre 1997 e 2010, 

onde exerceu as funções de Piloto de Helicóptero, Instrutor de Voo, Examinador Credenciado 

pela ANAC e, por dez anos, chefiou a Seção de Manutenção de Aeronaves do Btl RpAer. 

 

A técnica da documentação indireta baseou-se em pesquisas documentais (fontes primárias) e 

em pesquisas bibliográficas (fontes secundárias). Como fonte primária, utilizou-se diretrizes, 

memorandos, resoluções, leis e decretos que regulam a atividade aérea no Brasil e na PMMG, 

minuta de manual técnico e de diretriz que regula a atividade aérea na corporação, convênios 

firmados entre o Btl RpAer e outras agências públicas, para o compartilhamento do recurso 

aéreo, bem como o banco de dados do Sistema Pégasus
17

, da Seção de Manutenção de 

Aeronaves, da Seção de Apoio de Solo (TASA), do Núcleo de Formação Aeronáutica 

(NFAer) e o site da ANAC. 

 

Os dados extraídos do Sistema Pégasus foram delimitados espacialmente entre primeiro de 

janeiro de 2010 e 24 de abril de 2013, representando, respectivamente, as datas de início das 

atividades do sistema e a emissão dos relatórios utilizados para esta pesquisa. 

 

Por meio das fontes primárias, foi possível conhecer a gênese da aviação policial militar 

mineira, sua missão institucional, doutrina de emprego, portfólio de serviços, parte das 

experiências formais de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG, estrutura 

organizacional (administrativa e operacional), alocação dos recursos humanos, instalações 

físicas (base terrestre), estrutura logística (compreendendo aeronaves, sistema de 

abastecimento de combustíveis, demais equipamentos e veículos de apoio), identificar os 

principais órgãos públicos apoiados pelo Btl RpAer, descriminados por companhia de 

radiopatrulhamento aéreo (obtido por meio dos dados extraídos do sistema Pégasus), bem 

como dos órgãos públicos que atuam no estado de Minas Gerais e possuem recurso correlato 

(obtido por meio da ANAC).   

                                                 
17

 Software de armazenamento de dados operacionais da Unidade Aérea da PMMG, extraídos a partir do Diário 

de Bordo das aeronaves. 
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Como fonte secundária (bibliográfica) utilizou-se informações extraídas de duas monografias 

referentes ao tema. A primeira referente à criação de um sistema de custos para o Btl RpAer, 

da qual se extraiu informações referentes aos itens e a participação de cada um na composição 

do custo operacional da unidade aérea, o que permitiu inferir quanto à viabilidade econômica 

do compartilhamento do recurso aéreo da PMMG. A segunda monografia, referente à 

integração da atividade aérea da PMMG com o CBMMG, da qual se extraiu informações 

referentes aos aspectos positivos e negativos da ação integrada.  

 

Buscou-se ainda fundamentação em livros e artigos científicos, nas teorias da administração, 

mormente sobre a eficiência, eficácia e efetividade, aplicadas à administração pública, a 

racionalização dos recursos à luz da teoria dos sistemas e a entropia nas organizações, 

necessário à formação do arcabouço teórico da pesquisa.  

 

A partir dos dados e informações coletadas foi possível desenvolver análise da evolução 

histórica do recurso aéreo na PMMG, bem como identificar, caracterizar e descrever a 

situação atual e condições existentes no que se refere à infraestrutura, equipamentos, equipe, 

tecnologia, manutenção e demais aspectos do recurso aéreo disponível na PMMG, bem como 

de experiências de compartilhamento de recursos já praticadas, de forma a possibilitar a 

construção de um panorama geral e fundamentado que subsidiou as conclusões e reflexões 

estabelecidas a partir dos objetivos pretendidos no presente trabalho. 

 

A seção 6 iniciará a apresentação dos resultados da pesquisa com o emprego do recurso aéreo 

na PMMG.  
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6 O EMPREGO DO RECURSO AÉREO NA POLÍCIA MILITAR DE MINAS 

GERAIS 

 

A unidade responsável pela operacionalização do recurso aéreo da PMMG é o Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer). Esta seção trará um breve histórico de sua gênese, 

bem como apresentará sua missão institucional, doutrina de emprego, portfólio de serviços e 

experiências de compartilhamento do recurso aéreo.  

 

 

6.1 Gênese da aviação policial militar em Minas Gerais 

 

O sonho de voar há muito tempo ocupa o imaginário do homem. Ao longo da história, vários 

foram os registros de experimentos com esse objetivo, dentre eles os primeiros esboços de um 

helicóptero atribuídos a Leonardo da Vinci, no distante século XV.  

 

Com a evolução da sociedade e a descoberta de novos materiais e tecnologias foi possível ao 

homem a realização de seu sonho, usado, entretanto, em inúmeras ocasiões, para fins não 

muito nobres, como o fatídico agosto de 1945, quando bombas atômicas foram lançadas de 

aviões sobre as cidades japonesas de Hiroshima e Nagasaki. 

 

De um sonho, voar tornou-se uma necessidade humana. Com o recrudescimento da 

criminalidade e o avanço do crime organizado no estado de Minas Gerais, a PMMG passou a 

utilizar, a partir de 1987, aeronaves para o desenvolvimento de suas ações de polícia 

ostensiva. 

 

Por intermédio da Resolução nº 1 665 do Comando-Geral, de 25 de janeiro de 1987, foi 

criado o Comando de Radiopatrulhamento Aéreo (CORPAer), atual Btl RpAer, unidade 

especializada, responsável pela operacionalização da atividade aérea na PMMG.  

 

Ao longo dos mais de 238 anos de história da PMMG, outras experiências de utilização de 

aeronaves pela Força Pública de Minas Gerais
18

 foram registradas, como a aquisição do avião 

                                                 
18

 Nome atribuído a Polícia Militar de Minas Gerais na década de 20. 
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modelo AVRO 504 no início da década de 20, e da contratação de dois pilotos da Força 

Pública paulista para ministrarem instruções de voo aos oficiais mineiros.  

 

Entretanto, a aeronave pouco ou nada foi utilizada na atividade de segurança pública e tinha 

como finalidade principal, segundo Costa Júnior (2003, p.34) trasladar médicos, dentistas e 

professores que atendiam aos menores da Escola Caio Martins, entre os municípios de 

Pirapora, São Romão, Januária, São Francisco, Urucânia e Carinhanha. 

 

Em 1987 foi adquirida a primeira aeronave da PMMG, o Pégasus 01
19

, helicóptero modelo 

Bell 206 Jet Ranger III, empregado efetivamente em missões de segurança pública. 

 

No decurso de seus mais de 26 anos de instalação, foram sendo incorporadas à frota do Btl 

RpAer novas aeronaves, contanto atualmente com oito helicópteros, sendo um modelo Bell 

Jet Ranger III, cinco modelo AS 350 B2 – Esquilo, um modelo AS 350 B3, e um avião Turbo 

hélice, modelo King Air C90.   

 

O Btl RpAer é responsável, ainda, pela gestão administrativa e operacional de outras três 

aeronaves do Instituto Estadual de Florestas (IEF), por meio de um convênio assinado em 

1998, sendo dois helicópteros modelo AS 350 B2 – esquilo e um avião monomotor modelo 

Corisco, cedido àquele Instituto a título de depósito fiel. 

 

A unidade encerrou o ano de 2012 com mais de 55 000 horas de voo em sua história, 

conforme informações da Seção de Manutenção de Aeronaves do Btl RpAer, realizadas em 

missões diversas, muitas delas em apoio a outros órgãos públicos que prestam serviço no 

estado de Minas Gerais, dentre eles o Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos 

Naturais Renováveis (IBAMA), o IEF, o Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 

(CBMMG), dentre outros, conforme informações constantes da seção 7.2, além de ter 

contribuído para a formação e treinamento de pilotos e tripulantes de diversos estados da 

federação e da implementação e instalação de unidades aéreas nos estados de Pernambuco e 

Bahia, evidenciando a sua vocação para o trabalho integrado, cooperação e compartilhamento 

de seu recurso aéreo. 

                                                 
19

 Pégasus 01: primeira aeronave da esquadrilha Pégasus da PMMG. Refere-se ao modelo Bell Jet Ranger III, 

prefixo PP-EJF. Trata-se de um designativo de chamada utilizado pela aeronave quando em missões 

emergenciais, assim enquadradas as operações típicas de polícia, assegurando prioridade no tráfego aéreo. 
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6.2 A Unidade Aérea da Polícia Militar de Minas Gerais 

 

O Btl RpAer é uma unidade especializada, subordinada ao Comando de Policiamento 

Especializado (CPE), e faz parte do terceiro esforço de recobrimento da Polícia Militar, 

destinada a “[...] atuar em casos de grave perturbação da ordem, em ocorrências que 

extrapolem a capacidade de atendimento pelas UEOp/RPM
20

, ou exijam o emprego de 

técnicas especiais”, considerado uma das forças de reação do Comandante-Geral (MINAS 

GERAIS, 2010a, p.71). 

 

 

6.2.1 Missão da Unidade Aérea 

 

A missão do Btl RpAer encontra-se inserta na Diretriz para a Produção de Serviços de 

Segurança Pública nº 3.01.01/2010 – CG (DPSSP nº 3.01.010/2010 – CG): 

d) Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer) 

Unidade responsável pelo emprego de aeronaves de asas fixas (aviões) e asas 

rotativas
21

 (helicópteros) da PMMG. Executa o radiopatrulhamento aéreo 

rotineiro na RMBH e nas cidades do interior onde haja fração 

desconcentrada e ações e operações programadas pelo EMPM
22

 e 

coordenadas pelo CPE em todo o interior do Estado. 

A unidade é responsável ainda por atuar em ocorrências de alta 

complexidade, salvamento e socorro em calamidades, em apoio às outras 

UEOp (MINAS GERAIS, 2010a, p. 72). 

 

A diretriz estabelece ainda que deverá ser editada norma específica para emprego do recurso 

aéreo, notadamente quanto à questão de emprego e vinculação operacional das Companhias 

de Radiopatrulhamento Aéreo (CoRpAer) instaladas no interior do Estado (MINAS GERAIS, 

2010a, p.73). 

 

A esse respeito, uma proposta de diretriz foi elaborada pelo Btl RpAer e encaminhada ao 

EMPM, por intermédio da Seção de Planejamento Operacional do CPE, por meio do Painel 

Administrativo da PMMG, protocolo nº 13750996297478731-1307, de 29 de julho de 2013, e 

que tem como finalidade estabelecer as orientações para o planejamento, emprego, 

                                                 
20

 UEOp/RPM: Unidades de Execução Operacional subordinadas às Regiões da Polícia Militar. 
21

 Asas rotativas: designação atribuída a aeronaves que possuem como fonte de sustentação um rotor. Este rotor 

é constituído de pás, que seguem o mesmo princípio das asas de um avião, contudo, giram em torno de um 

mesmo ponto, como um ventilador ou moinho, a fim de produzir a força necessária para a sustentação do 

helicóptero (BRANDES, 2009 apud RAMOS, 2011, p.66).  
22

 Estado-Maior da Polícia Militar. O Chefe do EMPM exerce as funções de subcomandante-geral da PMMG. 
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coordenação e controle, no âmbito de todo o estado, da utilização de aeronaves de asas fixas 

(aviões) e rotativas (helicópteros) da PMMG, estando ainda em avaliação. 

 

A unidade, ainda, é responsável pela organização, planejamento, infraestrutura, formação, 

capacitação profissional, execução, coordenação e controle da atividade aérea da PMMG. 

 

Evidencia-se, da abordagem referente à missão da Unidade Aérea da PMMG, a necessidade 

de disponibilidade do recurso aéreo para seu pronto emprego em missões emergenciais, 

característica que poderá dificultar o compartilhamento da aeronave nas localidades equipadas 

com apenas um aparelho, o que é o caso das Companhias de Radiopatrulhamento Aéreo 

desconcentradas.  

 

 

6.2.2 Doutrina de emprego 

 

Ao longo de sua história, o Btl RpAer vem construindo uma doutrina sólida de emprego do 

recurso aéreo em missões de policiamento ostensivo, meio ambiente e defesa civil, o que 

contribuiu, em boa medida, para os resultados apresentados pela unidade até então.  

 

Para o emprego do recurso aéreo da PMMG em missões de policiamento ostensivo, meio 

ambiente e defesa civil no estado de Minas Gerais, o Btl RpAer pauta-se pela observância dos 

seguintes pressupostos:  

a) rapidez no acionamento do recurso aéreo: a velocidade na ação de 

resposta constitui-se numa das principais vantagens da utilização dos 

helicópteros no radiopatrulhamento. Assim, as frações terrestres, nos casos 

de necessidade, devem solicitar de imediato, o apoio aéreo; 

b) emprego lógico: [...] Na sua utilização, deve-se buscar a melhoria do 

rendimento operacional pelo sensato emprego de meios, de acordo as normas 

de segurança e a análise da relação custo/benefício; 

c) segurança preventiva e reação qualificada: o emprego do helicóptero, nas 

ações e operações preventivas, deve ser realizado em zonas quentes de 

criminalidade, ou em locais de risco, ou em grandes corredores de trânsito, 

ou em eventos de grande porte, ou ainda em ações de cunho humanitário ou 

assistencial. Nas ações e operações reativas, o incremento do emprego do 

helicóptero, deve visar à melhoria da qualidade dos serviços da Polícia 

Militar; 

d) escalonamento de esforços: [...] Para o atendimento às demandas, há dois 

modelos operacionais diferenciados [adotados pela PMMG]. O primeiro é o 

territorial, focado na prevenção criminal, tendo como base a proximidade e 

interação comunitária. O segundo é o de recobrimento, sustentado na 

especialização, para dar resposta aos fenômenos criminais complexos que 
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exijam respostas qualificadas e estratégicas, onde se insere o emprego de 

helicóptero (grifo nosso);  

e) integração e interação ar / solo: [...] refere-se ao perfeito entrosamento 

entre as guarnições aéreas e as equipes terrestres para que possam 

desencadear, em conjunto, as ações ou operações policiais militares, com 

objetivos definidos [...]; 

g) gestão por resultados: [...] torna-se necessário o planejamento de 

estratégias e táticas de intervenção sob um enfoque técnico-científico, 

pautado por indicadores de desempenho de produtividade, visando o alcance 

de metas. Nesse sentido, o emprego de helicópteros da PMMG, em apoio às 

ações e as operações policiais, deve se constituir numa tecnologia com 

capacidade para potencializar as intervenções policiais e alterar cenários em 

crise. 

h) coordenação e controle: o helicóptero se insere na coordenação e controle 

das atividades relativas ao emprego operacional, pelo fato do equipamento 

ser considerado como excelente plataforma de observação, nas ações e 

operações policiais. Com a visão ampla é possível, o direcionamento mais 

adequado dos recursos humanos e logísticos empregados no terreno, para o 

alcance de melhor resultado (MINAS GERAIS, 2013c, p. 14). 

 

Somam-se a esses pressupostos, segundo Costa Junior (2003, p. 37) alguns aspectos 

relevantes, dos quais a Unidade Aérea da PMMG não pode prescindir: uma base terrestre bem 

estruturada, preferencialmente instalada dentro de um aeroporto, local que dispõe de 

infraestrutura adequada para a realização de pousos e decolagens; treinamento continuado da 

tripulação, minimizando-se, assim, o risco do cometimento de eventuais falhas e uma maior 

familiarização com o equipamento e com a atividade aérea; política de manutenção, com 

rigoroso controle técnico, corpo técnico qualificado, boa gestão dos contratos de manutenção, 

assegurando à tripulação as condições necessárias ao exercício de suas atribuições; e, por fim, 

uma política de segurança de voo, com a implementação de conselhos de segurança de voo e 

da disseminação de uma cultura de segurança por meio da realização de cursos e 

treinamentos.   

 

 

6.2.3 Portfólio de serviços 

 

A Unidade Aérea da PMMG dispõe de um portfólio variado de serviços, abrangendo os 

campos de policiamento ostensivo, defesa civil e meio ambiente, conforme prescrição 

constante da minuta do Manual Técnico-Profissional nº 3.04.07/2013 – CG, encaminhada este 

ano para aprovação do Chefe do EMPM (MINAS GERAIS, 2013d, p. 39, 82, 87). 
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a) No campo de policiamento ostensivo: 

- ações de acompanhamento, interceptação, cerco e bloqueio, auxiliando na 

segurança dos policiais em terra durante a abordagem e impedindo a fuga 

dos indivíduos a serem abordados [...], 

- transporte de tropa para recobrimento e atuação em ocorrências de alta 

complexidade, 

- traslado de autoridades, com as vantagens de segurança e rapidez, 

- auxílio à captura de cidadãos infratores, homiziados em matas e locais de 

difícil acesso, 

- apoio em rebelião em estabelecimentos prisionais, tanto na contenção dos 

rebelados, quanto no deslocamento dos times táticos aos locais estratégicos 

de ação [...], 

- acompanhamento do trânsito urbano e rodoviário, orientação de vias 

alternativas e identificação de locais de contenção, 

- escoltas envolvendo grande quantidade de valores, presos de alta 

periculosidade, cargas de armas e munições de forças públicas, 

[...] 

- como plataforma de observação em apoio às tropas especializadas, em 

conflitos agrários, movimentos grevistas e reivindicatórios, 

[...] 

- localização de desmanches de veículos, produtos de roubo/furto 

abandonados em locais de difícil acesso e visualização por terra, 

- repressão imediata aos crimes contra o patrimônio, permitindo uma rápida 

busca nas imediações do local onde se deu o evento criminoso [...], 

- apoio às ocorrências com reféns, desestimulando a atuação dos criminosos, 

- auxílio, de forma imprescindível, no controle de multidões, durante a 

realização de eventos desportivos ou culturais, carreatas ou manifestações 

[...], 

- realização de filmagens e fotos a fim de auxiliar no planejamento de 

operações. 

 

b) No campo de Defesa Civil: 

- transporte de equipes de atendimento pré-hospitalar e de resgate, bem 

como seus respectivos equipamentos, 

- sobrevoo com equipes técnicas para levantamento da área para 

identificação de algum ponto crítico que exija uma medida emergente, 

- sobrevoo com a equipe responsável pelo policiamento de trânsito para 

avaliação do tráfego nas vias adjacentes, se o local exigir, 

- resgate de pessoas utilizando os recursos que o helicóptero dispõe, bem 

como de técnicas apropriadas, 

- sobrevoo com equipes técnicas para levantamento e identificação de pontos 

seguros para onde possam ser transportados os sobreviventes e rotas de fuga, 

se necessário, 

- transporte de alimentos, medicamentos e demais assistências humanitárias. 

 

c) No campo de meio ambiente: 

- [fiscalização ambiental] – [...] localização de pontos de degradação 

ambiental como acampamentos clandestinos de caça e pesca, desmates em 

áreas de difícil acesso, garimpos irregulares e outros, agindo de forma rápida 

na localização destes pontos e orientando as equipes terrestres responsáveis 
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pela aplicação da legislação, além de atuar preventivamente graças ao seu 

alto poder ostensivo,  

- [combate a incêndio florestal – em missões de] [...] voo de avaliação e 

definição de estratégia; traslado de combatentes/brigadistas; coordenação e 

controle; transporte de material; combate direto, utilizando-se o bambi 

bucket; resgate de pessoas; rescaldo, medição da área queimada; apoio á 

perícia técnica. 

 

Além dos serviços operacionais discriminados anteriormente, extraídos da minuta da diretriz, 

a unidade ainda possui uma gama de cursos e treinamentos, objeto de estudo da seção 7.1.1, 

alínea b, alguns deles ofertados a outras instituições públicas, destacando-se os de Técnica de 

Emprego de Aeronaves em Combate a Incêndios Florestais (TEACIF), o Curso de Formação 

de Brigadistas (CFB) e Curso de Atualização de Brigadistas (CAB), destinados às missões de 

combate a incêndios florestais, desenvolvido em parceria com o IEF, por meio de convênio. A 

unidade ainda possui 15 cursos homologados pela ANAC, entre teóricos e práticos, 

destinados à formação e a capacitação aeronáutica da tripulação da GuRAer.  

 

 

6.3 Experiências de compartilhamento do recurso aéreo da Polícia Militar de Minas 

Gerais 

 

Foram várias as experiências de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG ao longo de sua 

trajetória. Trata-se, segundo o Coronel QOR Fontana
23

, “de uma vocação da Unidade Aérea da 

Polícia Militar mineira, sobretudo no que se refere ao compartilhamento do conhecimento”. 

 

Segundo O Coronel QOR Fontana, diferentemente do que é apregoada na aviação, onde é, em 

boa medida, praticado o chamado “pano preto
24

”, O Btl RpAer adotou, como política de 

comando a disseminação do conhecimento “por entender que dessa forma estaria contribuindo 

para a consolidação da aviação de segurança pública no país”.  

 

Algumas das experiências de compartilhamento foram oficialmente registradas, por meio de 

instrumentos próprios, como convênios, e outras de maneira informal, registradas apenas na 

                                                 
23

 Coronel do Quadro da Reserva da Polícia Militar de Minas Gerais. O oficial é piloto de helicópteros e é ex-

comandante do Btl RpAer, unidade onde serviu por 18  anos, sendo oito deles na função de comandante da 

Unidade Aérea. 
24

 Prática da não disseminação do conhecimento adquirido, a fim de tornar-se único, imprescindível. Exemplo: o 

mecânico ou o piloto, ao realizar um determinado procedimento, impede o acesso dos demais, com um pano 

preto, intransponível, a fim de assegurar o segredo de sua técnica. 
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memória daqueles que as compartilharam. As experiências formais e informais serão 

apresentadas nas seções subsequentes, sendo estas extraídas de uma entrevista realizada com o 

Cel PM QOR Fontana e da observação direta deste pesquisador. 

 

 

6.3.1 Experiências formais 

 

O compartilhamento do recurso aéreo da PMMG experimentou uma grande expansão a partir do 

final da década de 90 e início do século XXI, período que coincide com o recebimento de um 

grande aporte financeiro para aplicação na aviação policial militar mineira, sendo construída a 

atual sede do Btl RpAer, no aeroporto da Pampulha e a aquisição de quatro helicópteros modelo 

AS 350B2 – Esquilo. 

 

Os principais convênios firmados neste período, que serão detalhados a seguir, foram os 

seguintes: Banco Central do Brasil, Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD), Empresa RODOBAN Segurança e Transporte de Valores Limitada, 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA), IBAMA, Empresa de transportes e 

trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTrans), Secretaria de Defesa Social do Estado de 

Pernambuco (SDS/PE) e CBMMG.  

 

a) Banco Central do Brasil 

 

Tratava-se de um convênio mais abrangente, celebrado entre a PMMG e o Banco Central do 

Brasil, que envolvia além do apoio aéreo, realizado pelo Grupamento de Radiopatrulhamento 

Aéreo (GRAer) do Batalhão de Missões Especiais (BME)
25

, o apoio terrestre das equipes do 

Grupamento de Ações Táticas Especiais (GATE), durante a realização de escolta de valores. 

 

O convênio foi firmado em 3 de junho de 1997, sob o nº 140/97 - CG e tinha como objeto “a 

melhoria das condições de segurança nas circunvizinhanças ao edifício sede do Banco, em Belo 

Horizonte e do apoio ao Banco na execução de escoltas ao transporte de valores [...]”. As 

                                                 
25

O BME era composto por duas companhias especializadas da PMMG, o GRAer, responsável pelo 

radiopatrulhamento aéreo, e o GATE, responsável pelo atendimento de ocorrências de alta complexidade. Em 

decorrência de uma rearticulação operacional da PMMG, por meio da Resolução 3 509, de 08 de outubro de 

1999 – Comando-Geral, foi criada a Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo (Cia RpAer), unidade 

autônoma,  subordinada a 8ª RPM, posteriormente sendo elevada ao nível de batalhão, o atual Btl RpAer. 
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escoltas eram realizadas predominantemente entre o aeroporto internacional de Confins e a sede 

do Banco Central do Brasil, no bairro Santo Agostinho, em Belo Horizonte (MINAS GERAIS, 

1997). 

 

O convênio previa ainda que a PMMG receberia, como contrapartida do apoio oferecido ao 

Banco, veículos automotores e/ou equipamentos operacionais indicados pela instituição, até o 

valor máximo estabelecido pelo convênio.  

 

b) Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD) 

 

Esta talvez seja a maior e mais complexa experiência de compartilhamento do recurso aéreo da 

PMMG. 

 

Em 1998, Segundo Brandes (2005, p.70), foi firmado o primeiro convênio entre a PMMG, a 

SEMAD e o IEF para a gestão do recurso aéreo daquela Secretaria. Naquele ano, assessorado 

tecnicamente pela Unidade Aérea da PMMG, o IEF adquiriu, por meio de um processo de 

inexigibilidade, o helicóptero de matrícula PP-IEF, modelo AS 350 B2 – Esquilo, o Guará 01.  

 

Até então, as atividades de controle e fiscalização ambiental com emprego de aeronaves 

desenvolvidas pela SEMAD, em especial o IEF, eram realizadas conjuntamente com a Polícia 

Militar, utilizando o recurso aéreo desta.  

 

Por força desse convênio, a PMMG deveria fazer a gestão quase total do recurso aéreo da 

SEMAD, com exceção da definição do seu emprego operacional. Cabia à PMMG, entre outras 

atividades: estabelecer as especificações técnicas para aquisição das aeronaves, acessórios e 

equipamentos; elaborar e ministrar cursos e treinamentos aos técnicos ambientais para o 

exercício de suas atividades a bordo das aeronaves; licitar e gerir os contratos de manutenção das 

aeronaves e de fornecimento de seguros, combustíveis e lubrificantes, além de coordenar, 

controlar e executar as atividades orçamentárias da SEMAD afetas à operacionalização do 

recurso aéreo, por meio da criação de uma unidade orçamentária da SEMAD dentro da Unidade 

Aérea da PMMG, tendo como ordenador de despesas
26

 o seu comandante. 

                                                 
26

 “Ordenador de despesas é toda e qualquer autoridade de cujos atos resultem emissão de empenho, autorização 

de pagamento, suprimento ou dispêndio de recursos” (Decreto- Lei Federal nº 200/1967, Art.80, § 1º). 
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Assim, cabia à SEMAD estabelecer em qual missão empregar o seu recurso aéreo, definindo 

data, local e hora, e disponibilizar técnicos para a realização da atividade, e à PMMG, fornecer 

todas as condições necessárias à sua execução, incluindo o planejamento, a tripulação aérea e o 

apoio de solo. 

 

Atualmente, a SEMAD conta com três aeronaves em sua frota, sendo duas de modelo similar às 

operadas pela PMMG, o helicóptero AS 350 B2, o que possibilita a intercambiação de peças, 

acessórios e equipamentos, reduzindo os períodos de indisponibilidade delas (QUADRO 2).  

 

QUADRO 2  

Carta de Situação das aeronaves pertencentes à Secretaria de Estado do Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável e Instituto Estadual de Florestas, operadas pela  

Polícia Militar de Minas Gerais - 2013 

 

Tipo de 

Aeronave 

Prefixo Designativo 

de Chamada 

Modelo Ano de 

Fabricação 

Situação 

 

Helicóptero 

PP-IEF Guará 01 Esquilo B2 1997 Disponível 

PP-IEG Guará 02 Esquilo B2 2006 Disponível 

Avião  PT- RIY Guará 03 Corisco  1982 Disponível 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer). 

Seção de Manutenção de Aeronaves (S Mnt). 

Nota: Dados atualizados até 30 de maio de 2013. 

   

Outro aspecto importante a se destacar no convênio refere-se à possibilidade do 

compartilhamento de aeronaves entre as instituições. Segundo Brandes (2005, p.72) o convênio 

previa a utilização das aeronaves da PMMG em missões daquela Secretaria e vice-versa, 

mediante autorização de seus representantes legais, em casos emergenciais. Em 2004, ainda 

segundo Brandes (2005, p. 73), das 636 horas voadas pelo Guará 01, 63 horas foram destinadas a 

atividades exclusivas da Polícia Militar. 

 

O compartilhamento do recurso aéreo entre as duas instituições trouxe diversas vantagens ao 

Estado. Uma delas foi a qualificação do gasto público, por meio da minimização de custos 

decorrentes do aproveitamento de uma estrutura já existente no estado, pertencente à PMMG, 

para a realização das atividades aérea da SEMAD e IEF, evitando-se gastos com a construção ou 

locação de um hangar, montagem de estrutura de apoio às operações aéreas (incluindo a 

aquisição de caminhões de abastecimento e criação de um sistema de abastecimento no interior 
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do estado), investimentos em formação e treinamento da tripulação aérea, aquisição de 

ferramental para as manutenções, corpo administrativo para a gestão dos contratos, além de 

aproveitar-se da experiência da PMMG no emprego do recurso aéreo, possibilitando àquela 

Secretaria focar no seu negócio
27

, ou seja, na preservação ambiental.  

 

Em que pesem as vantagens observadas pelo compartilhamento do recurso aéreo entre as 

instituições, a PMMG inicialmente não obteve nenhuma vantagem direta ou contrapartida, a não 

ser a possibilidade de utilização das aeronaves daquela Secretaria, o que ocorria 

esporadicamente, além de prejuízos operacionais em razão da utilização de parte de seu corpo de 

pessoal em atividades de responsabilidade de outra instituição.  

 

Entretanto, esta situação mudou a partir de 2011, quando entrou em vigor o atual convênio, 

firmado sob o nº 1371.01.01.012.11, de 25 de março de 2011, destinando em seu Plano de 

Trabalho recursos orçamentários daquela Secretaria para a manutenção das aeronaves da frota da 

PMMG, treinamento e formação da tripulação aérea, reforma, manutenção e conservação do 

hangar, bem como aquisição de equipamentos de proteção individual para a tripulação (MINAS 

GERAIS, 2011a). 

  

Além desses benefícios, a PMMG realizou, em 14 anos de convênio, mais de 9 300 horas de voo 

nas aeronaves da SEMAD em missões predominantemente no campo ambiental, contribuindo 

para a preservação do meio ambiente em Minas Gerais, por meio do policiamento ostensivo em 

florestas e mananciais e da garantia do poder de polícia dos órgãos e entidades públicas, uma das 

funções atribuídas à instituição pelo artigo 142 da Constituição Estadual. 

 

c) Empresa RODOBAN Segurança e Transporte de Valores Limitada 

 

Com o objetivo de aumentar a segurança durante as operações de embarque e desembarque de 

valores no Aeroporto da Pampulha, foi firmado, em primeiro de julho de 1999, o convênio nº 

02/99 – BME, entre o BME e a empresa RODOBAN. 

 

O objeto do convênio, conforme cláusula primeira, era “a autorização de uso das instalações 

físicas do BME para a realização de operações de embarque e desembarque de valores e /ou 

                                                 
27

 Termo utilizado para designação da principal atividade da organização. 
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documentos, por empresas de transporte de valores, no Aeroporto da Pampulha, e o necessário 

apoio a estes transportes, dentro da área física ocupada pelo BME, inclusive, pátio de 

estacionamento de aeronaves localizado na frente à Unidade” (MINAS GERAIS, 1999b). 

 

A contrapartida da RODOBAN, prevista na cláusula terceira, era “o fornecimento de materiais e 

equipamentos de informática, equipamentos e apetrechos policiais, material de construção e 

contratação de serviços especializados [...]”, indicados pelo BME. 

 

d) Companhia de Saneamento de Minas Gerais (COPASA) 

 

Em 19 de julho de 1999, foi firmado o convênio nº 1 372/99 – PMMG, que tinha o seguinte 

objeto: 

Cláusula Primeira – do objeto 

[...] o estabelecimento de condições de cooperação mútua entre os convenentes, 

para a execução de atividades preventivas, ostensivas e repressivas de 

policiamento, por parte da PMMG, em áreas de proteção ambiental e outras 

unidades estratégicas (Distritos Operacionais, Reservatórios e Almoxarifados), 

pertencentes à COPASA/MG, a saber:  

1.1  - Operações de gerenciamento e monitoramento aéreo, em sistemas de 

produção e áreas de proteção ambiental [...], a pedido da COPASA; 

1.2  - Operações de patrulhamento em unidades estratégicas da COPASA/MG 

Distritos operacionais, reservatórios e almoxarifados, reservas d mananciais e 

sistemas de produção [...]; 

1.3  - Realização de cursos estratégicos de treinamento para atividade de 

vigilância ambiental e patrimonial (MINAS GERAIS, 1999a). 

 

As atividades, objeto do convênio, eram desenvolvidas predominantemente na RMBH, nos 

finais de semana, nos mananciais localizados nos municípios de Belo Horizonte, Nova Lima, 

Juatuba e Brumadinho. Entretanto, não havia qualquer restrição contratual ao exercício das 

atividades em outros municípios do estado, o que ocorria esporadicamente.  

 

O convênio também previa uma limitação máxima de 2 horas de voo para cada missão e de trinta 

horas mensais. 

   

Os recursos provenientes do convênio deveriam ser aplicados, segundo o constante do item 4 do 

Plano de Trabalho do convênio, que trata da aplicação dos recursos, para o pagamento das 

despesas referentes à aquisição de peças e combustíveis para veículos, armamento e equipamento 

de uso policial e para a contratação de seguros, ou seja, a aplicação era ampla, não restritiva a 

aviação, o que possibilitava a canalização do recurso para outras atividades. 
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e) Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis (IBAMA) 

 

O convênio foi firmado em 28 de fevereiro de 2001, sob o nº 41/01 – CG e abrangia diversas 

atividades da PMMG, dentre elas o radiopatrulhamento aéreo, e tinha por objeto “[...] a 

execução, no âmbito do estado de Minas Gerais, de ações fiscalizatórias, voltadas para a 

preservação e a conservação da Bacia do São Francisco [...]” (MINAS GERAIS, 2001b). 

 

Cabia à Unidade Aérea da PMMG a disponibilização de uma Guarnição de Radiopatrulhamento 

Aéreo (GuRAer) para a realização de sobrevoos de monitoramento e fiscalização de áreas 

degradadas na bacia do Rio São Francisco. As missões eram planejadas em conjunto entre os 

órgãos e realizadas por meio de equipes mistas, formadas por técnicos daquele Instituto e da 

PMMG. Além do sobrevoo, as equipes da Unidade Aérea também asseguravam o poder de 

polícia dos fiscais do IBAMA. 

 

f) Empresa de transportes e trânsito de Belo Horizonte S/A (BHTrans) 

 

O convênio foi firmado em 12 de junho de 2001, sob o nº 26/01 - CG e tinha o seguinte objeto: 

Cláusula Primeira – do Objeto 

[...] o gerenciamento e monitoramento do trânsito de Belo Horizonte, com 

utilização da aeronave modelo Bell 206B Jet Ranger III da PMMG, ou, no seu 

impedimento das aeronaves modelo Esquilo AS 350 B2 (MINAS GERAIS, 

2001a). 

 

Os sobrevoos, segundo a cláusula quarta, deveriam ter a duração de uma hora e serem realizados 

nos horários de 7h30min às 8h30min e de 18h às 19h, nos dias úteis e em horários a programar 

nos finais de semana e feriados.  

 

Os recursos, segundo o item 4 do Plano de Trabalho do convênio deveriam ser aplicados nas 

seguintes atividades: aquisição de peças e acessórios para equipamentos e outros materiais 

permanentes, combustíveis e lubrificantes, passagens para a realização de diligências do serviço 

público, contratação de seguros, reparo de equipamentos e instalação em material permanente, 

treinamento e cursos na área aeronáutica e locação de veículos, incluindo aeronaves. 

 

Assim como o convênio da COPASA, não havia restrições para aplicação do recurso em outras 

áreas de interesse da PMMG. 
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g) Secretaria de Defesa Social de Pernambuco (SDS/PE) 

 

Firmado em 16 de julho de 2002 sob o nº 20/02 – CG, este foi o primeiro convênio de 

cooperação técnica e administrativa entre a PMMG, por meio de sua Unidade Aérea e uma 

instituição de segurança pública de outra unidade da federação. O convênio tinha como objeto “o 

fornecimento de apoio humano e técnico por parte da PMMG à SDS/PE, visando à 

implementação das atividades a serem desenvolvidas pelo Grupamento de Radiopatrulhamento 

Aéreo no estado de Pernambuco” (MINAS GERAIS, 2002). 

 

Trata-se de um marco no histórico de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG. Além de 

recursos humanos, o CORPAer também compartilhava a sua expertise, conhecimento, 

contribuindo para a consolidação da aviação de segurança pública no território nacional. 

 

Cabia à PMMG, entre outras funções, disponibilizar pessoal técnico necessário à implementação 

das atividades com emprego de helicópteros naquele estado; auxiliar na elaboração de normas de 

ação para emprego de helicópteros; promover atividades de treinamento de pessoal da SDS/PE 

naquele estado ou em Minas Gerais, bem como disponibilizar uma equipe, a cada 20 dias, 

constituída por um Piloto e um Mecânico Operacional de Voo, para operacionalizarem o 

emprego do helicóptero até que técnicos daquela Secretaria estivessem adequadamente 

capacitados. O convênio não previa qualquer contrapartida à PMMG, tão somente o pagamento 

das despesas do convênio pela SDS/PE. 

 

h) Secretaria de Segurança Pública da Bahia (SSP/BA) 

 

O convênio foi firmado no dia 29 de abril de 2005, sob o nº 01/05 – CG e tinha como objeto “a 

formação de Observadores Aéreos [Tripulantes Operacionais de Voo] da Polícia Militar da 

Bahia [...]”, através de curso destinado à preparação do policial militar para atuar em operações 

no solo e a bordo de aeronaves em missões típicas da aviação policial e de defesa civil, bem 

como auxiliar no gerenciamento de ocorrências de alta complexidade, com emprego de 

helicópteros (MINAS GERAIS, 2005b). 

 

Naquele ano estava autorizada pela PMMG, por meio da resolução nº 3 802, de 18 de fevereiro 

de 2005, a realização de um curso para a formação de Observadores Aéreos para a recomposição 

do quadro de pessoal de sua Unidade Aérea, sendo disponibilizadas oito vagas para o estado da 
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Bahia, o que contribuiu para o processo de implementação da atividade aérea na segurança 

pública daquele estado, atualmente consolidado. 

 

Os recursos provenientes da contrapartida deveriam ser aplicados, conforme previsão constante 

do item 5 do Plano de Trabalho, na aquisição de equipamentos, materiais de consumo e 

permanente, outros serviços e encargos. 

 

i) Força Tarefa Previncêndio (FTP) 

 

Refere-se ao Programa de Prevenção e combate a Incêndios Florestais, criado pelo governo do 

Estado em 2005, por meio do Decreto Estadual nº 44 043/05, de 9 de junho de 2005, com o 

seguinte objetivo: 

Artigo 1º - [...] desenvolver as atividades de prevenção e combate a incêndios 

florestais, durante o período crítico de ocorrência dos incêndios florestais, nas 

Unidades sob a responsabilidade do Estado, nas áreas de relevante interesse 

ecológico ou em áreas florestais que coloquem em risco a segurança das 

pessoas, o meio ambiente e o patrimônio da comunidade mineira (MINAS 

GERAIS, 2005a). 

 

Inicialmente, foi criada uma base operacional da FTP em Curvelo/MG, centro geográfico do 

estado, com previsão de funcionamento no período de estiagem. Posteriormente, por meio do 

Decreto Estadual nº 45 960, de 2 de maio de 2012, o programa passou por algumas adequações, 

sendo criadas as bases de Belo Horizonte, Viçosa e Januária, mantendo-se o seu objetivo 

original.   

 

Para a execução de suas funções, segundo o artigo 5º do decreto em vigor, integram a estrutura 

básica da FTP a SEMAD, o IEF, o CBMMG, a PMMG, a Polícia Civil de Minas Gerais 

(PCMG) e a Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC). Desta forma, o Estado criou um 

sistema integrado e compartilhado do recurso aéreo, uma rede, na qual diversas agências do 

Estado sentam-se à mesa para discutirem, proporem e executarem ações em prol de um objetivo 

comum, no caso a preservação do meio ambiente. 

 

j) Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) 

 

Foram duas as experiências de compartilhamento registradas oficialmente com o CBMMG. A 

primeira, firmada por meio do convênio nº 21/06 – PM6, de 15 de maio de 2006, tinha como 
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objetivo promover o intercâmbio operacional e de ensino entre a PMMG e o CBMMG. Tratou-

se, na teoria, de um importante avanço no processo de compartilhamento do recurso aéreo da 

PMMG e do CBMMG, possibilitando, inclusive, segunda previsão constante da cláusula 

primeira, “a integração das atividades típicas das respectivas corporações, visando sua utilização 

em missões de proteção e socorro público” (MINAS GERAIS, 2006a). 

 

Entretanto, o que se observou na prática foi a promoção tão somente do intercâmbio na área de 

formação e treinamento profissional. Em síntese, o convênio possibilitou a inclusão de oficiais 

do CBMMG no Curso Teórico de Piloto Comercial promovido pelo Núcleo de Formação 

Aeronáutica (NFAer) do Btl RpAer; a inclusão de oficiais da PMMG no Curso Prático de Piloto 

Comercial de Avião contratado pelo CBMMG; a realização de estágios de Pilotos, Mecânicos 

Operacionais de Voo e de Técnicos de Apoio de Solo (TAS) do CBMMG na Unidade Aérea da 

PMMG e, por fim, a disponibilização de aeronaves da PMMG para a realização de instruções e 

exames práticos que visassem a revalidação dos Certificados de Habilitação Técnica (CHT).  

 

A contrapartida das corporações se daria, entre outras maneiras, por meio da cessão de horas de 

voo em aeronaves das corporações, disponibilização de vagas em cursos promovidos pelas 

corporações na área de aviação de segurança pública e defesa civil, e a aquisição de cartas e 

publicações aeronáuticas, necessárias ao planejamento e à operacionalização do voo. 

 

A segunda experiência de compartilhamento do recurso aéreo com o CBMMG, de natureza 

similar ao celebrado entre a PMMG e a SSP/BA, registrado sob o nº 6 120/09 – CG, de 3 de 

agosto de 2009, visava à cooperação técnica, tendo como objeto “o intercâmbio de ensino entre 

as corporações para a realização do Curso de Piloto Privado de Helicóptero, módulo teórico, e 

Comandante de Operações Aéreas [...]” (MINAS GERAIS, 2009b).  

 

Na ocasião, a PMMG estava promovendo o referido curso para a formação de profissionais para 

seu quadro de pessoal e cedeu, a título oneroso, dez vagas ao CBMMG, que ofertou, como 

contrapartida, recursos destinados à aquisição de materiais de consumo e contratação de serviços 

aplicados na realização do próprio curso.  
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k) Polícia Militar do Rio Grande do Norte (PMRN) 

 

De natureza similar ao convênio celebrado com a SSP/BA, este convênio, firmado em 14 de 

setembro de 2006, sob o nº 34/06 – CG destinava três vagas para a formação de Observadores 

Aéreos da PMRN, sendo que os recursos provenientes da contrapartida deveriam ser aplicados 

no pagamento de honorários dos professores, aquisição de materiais de consumo e permanentes, 

pessoal, outros encargos e serviços (MINAS GERAIS, 2006b).    

 

l) Secretaria de Estado da Saúde de Minas Gerais (SES/MG) 

 

Convênio celebrado entre o Gabinete Militar do Governador (GMG) e a SES/MG, sob o nº 

01/08, de 2 de janeiro de 2008, que tinha o seguinte objeto: 

 [...] a utilização de aeronaves do GMG e da PMMG, no transporte das equipes 

médicas especializadas, indicadas pelo MG Transplantes, para o transporte de 

tecidos, órgãos e partes do corpo humano, desde o local onde foram retirados 

[limitado aos estados de Minas Gerais, Rio de Janeiro e Espírito Santo] até à 

unidade de saúde onde se encontra o receptor ideal, no estado de Minas Gerais 

(MINAS GERAIS, 2008a). 

 

No convênio não havia qualquer previsão de contrapartida, cabendo aos órgãos envolvidos 

arcarem com suas respectivas despesas. 

 

Trata-se, conforme enfatiza Vaz (2006), de uma mudança da estrutura mental das organizações 

do Estado, de uma mudança de cultura, em que a busca de soluções para as questões perpassam 

por vários órgãos que, de forma integrada e compartilhada, encontram o melhor caminho, 

aumentando-se a eficiência, evitando-se a duplicação de esforços e gastos desnecessários, 

ampliando-se os resultados das ações governamentais. 

 

 

6.3.2 Experiências informais 

 

Além das experiências de compartilhamento referenciadas, muitas outras foram realizadas sem a 

formalização de um convênio ou tiveram os documentos de origem extraviados. Dentre elas 

destacam-se: 
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a) Cessão de uso de uma aeronave pela prefeitura de Uberaba 

 

Em 1995, a PMMG teve sua primeira experiência com o radiopatrulhamento aéreo interiorizado. 

Entretanto, o modelo implementado à época diverge do atualmente adotado pela PMMG nas 

CoRpPAer desconcentradas. 

[...] o modelo de radiopatrulhamento aéreo adotado em Uberaba diverge do 

adotado pela PMMG [...]. No caso de Uberaba, a prefeitura municipal adquiriu 

a aeronave e, através de convênio, repassou à PMMG para ser utilizada em 

missões policiais naquela localidade. A aeronave deveria atender apenas o 

município de Uberaba. O modelo de aeronave utilizado era restrito, permitindo 

tão somente a utilização como plataforma de observação [...] (COSTA 

JÚNIOR, 2003, p. 36). 

 

Tratou-se de uma experiência pioneira em Minas Gerais de compartilhamento do recurso aéreo, 

quando a prefeitura de Uberaba ficou responsável pela aquisição e cessão da aeronave para 

emprego nas atividades de segurança pública, e a PMMG pelo seu emprego operacional, 

disponibilizando piloto e mecânico, responsáveis pela realização dos sobrevoos e gestão 

administrativa do recurso aéreo. A aeronave recebeu o designativo de chamada “Pégasus 06”. A 

experiência teve fim em 1999, quando a aeronave precisou ser submetida a uma revisão geral, 

procedimento considerado oneroso pelo governo municipal.  

 

b) Cessão de tripulação para o IBAMA 

 

Em 1998 foi criado pelo Governo Federal, dentro da estrutura do IBAMA, o Programa de 

Prevenção e Controle de Queimadas e Incêndios Florestais na Amazônia Legal (PROARCO). O 

objetivo do programa era promover o monitoramento, a fiscalização e o combate ao desmate e à 

queimada ilegal da floresta amazônica. Para tanto, foram locadas aeronaves de uma empresa 

terceirizada, que fornecia também combustíveis e um mecânico para a realização das 

manutenções programadas e corretivas. Ao IBAMA cabia a disponibilização dos demais 

tripulantes aéreos, compreendendo Pilotos e Tripulantes Operacionais de Voo. 

  

Como o IBAMA não possuía à época um corpo técnico capacitado ao exercício da atividade 

aérea, o órgão recorria, para o cumprimento de suas atribuições, aos diversos órgãos públicos da 

federação que tinham experiência com a operação do recurso aéreo, dentre eles a PMMG. 
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As despesas das missões eram custeadas pelo IBAMA, e a PMMG recebia como contrapartida 

somente a experiência adquirida por seus tripulantes e a contribuição da instituição para a 

preservação de um importante bioma nacional.  

 

c) Força Tarefa Nacional 

 

Em duas ocasiões, o recurso aéreo da PMMG foi empregado na composição de uma força tarefa 

nacional, sendo a primeira no campo de meio ambiente, no estado de Roraima, e a segunda no 

campo de defesa civil, no estado de Santa Catarina. 

 

Na primeira ocasião, em março de 1998, a PMMG enviou, embarcadas em aviões da Força 

Aérea Brasileira (FAB), duas GuRAer completas, constituídas por 13 policiais militares, um 

helicóptero modelo As 350 B2 pertencente à frota da instituição e uma segunda aeronave, do 

mesmo modelo, operada pela PMMG e pertencente ao IEF, com a missão de combaterem, em 

apoio ao Exército Brasileiro, os incêndios florestais que assolavam o norte do país, sobretudo o 

estado de Roraima. Também fizeram parte da Força Tarefa dois agentes do IEF e 53 bombeiros 

militares de Minas Gerais (MINAS GERAIS, 1998). 

 

Na segunda ocasião, em novembro de 2008, a PMMG enviou uma GuRAer completa para a 

realização de missões de socorro público (remoção de pessoas, corpos, remédios e alimentos) em 

decorrência das fortes chuvas que causaram grande destruição no vale do Itajaí, em Santa 

Catarina (MINAS GERAIS, 2008b). 

 

d) Estágio para pilotos e tripulantes aéreos de organizações públicas 

 

Várias organizações públicas do país já utilizaram o recurso aéreo da PMMG para a adaptação, 

aperfeiçoamento e capacitação de seu corpo técnico empregado na atividade aérea, por meio de 

estágios operacionais oferecidos pela PMMG a pilotos, tripulantes operacionais, mecânicos e 

técnicos de apoio de solo. Destacam-se as seguintes organizações: Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado do Rio de Janeiro (CBMRJ), CBMMG, Polícia Militar de Sergipe (PMSE), Polícia 

Militar de Alagoas e PMBA. 

 

Os estágios são coordenados pelo Núcleo de Formação Aeronáutica (NFAer) do Btl RpAer, 

realizados nas aeronaves da PMMG durante a execução do serviço operacional, sendo 
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oportunizado aos estagiários vivenciarem situações da rotina operacional da Unidade Aérea e 

colocarem em prática os conhecimentos teóricos adquiridos.  

 

f) Cooperação técnica com os estados de Alagoas e Rio Grande do Norte 

 

Em duas ocasiões a PMMG forneceu suporte técnico a outras unidades da federação. 

 

A primeira ocorreu em 2005, em apoio à PMRN, por solicitação do Chefe do EMPM daquela 

instituição e tinha como objetivo acompanhar o processo de recuperação da aeronave modelo AS 

350 B2, prefixo PR-EFF, parcialmente destruída após um acidente aeronáutico, deste o 

acompanhamento da avaliação dos danos, até a elaboração do orçamento.  

 

A segunda ocorreu em 2006, quando a PMAL solicitou apoio técnico para avaliação do processo 

de recuperação e revisão de 2 400 horas, pela empresa Líder Taxi Aéreo, da aeronave modelo 

Bell Long Ranger III, prefixo PP-ELA, pertencente àquele estado e operada pela Polícia Militar.  

 

Na ocasião, foi enviada ao estado uma equipe constituída pelo chefe da Seção de Manutenção de 

Aeronaves (S Mnt), um mecânico inspetor de manutenção e um oficial técnico em licitações, a 

fim de procederem a uma auditagem do processo licitatório que deu origem à contratação da 

empresa, do orçamento apresentado pela empresa e das manutenções já realizadas. 

 

Essas experiências referem-se ao compartilhamento da expertise, do conhecimento adquirido 

pela PMMG ao longo de seus mais de 26 anos de operação do recurso aéreo, contribuindo para a 

sedimentação da aviação de segurança pública no país. 

 

g) Emprego Integrado 

 

Quando a Unidade Aérea da PMMG foi criada, em 1987, diversos órgãos do estado utilizavam-

se do recurso aéreo da instituição para a realização de suas atividades. As mais recorrentes foram 

as do campo de defesa civil e socorro público, típicas do CBMMG, que integrava a PMMG até 

1999 e que passou a operar seu recurso aéreo somente em 2006, com a criação do Batalhão de 

Operações Aéreas (BOA).  
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Entretanto, várias outras atividades também foram desenvolvidas, dentre elas citam-se, segundo 

o Cel QOR Fontana, as missões em apoio à PCMG, “que já possuía no final da década de 80 sua 

unidade aérea, mas que, em razão de um acidente aeronáutico, recorria, por vezes, ao recurso 

aéreo da PMMG”, além das em apoio às atividades de proteção ambiental. 

 

Trata-se de um modelo de emprego ainda adotado por diversos estados que dispõem de uma 

frota menor de aeronaves para esta finalidade, comparadas ao estado de Minas Gerais, como é o 

caso do Rio Grande do Norte, Mato Grosso e Pernambuco.  

 

O cenário onde essa experiência de compartilhamento do recurso aéreo continua sendo 

empregada é diferente do atualmente vivenciado pela 1ª CoRpAer, sediada em Belo Horizonte, 

mas muito semelhante ao das demais CoRpAer.   

 

Em 2005, foi realizada uma monografia, pelo então capitão PM Márcio Ferreira Brandes, que 

teve como objeto de estudo a integração dos recursos aéreos das instituições que compõem o 

Sistema de Defesa Social do Estado, mais especificamente da PMMG e CBMMG. A pesquisa 

apontou uma série de vantagens da ação integrada, sobressaindo-se a redução dos custos 

operacionais provenientes do compartilhamento de uma mesma infraestrutura terrestre, equipe de 

apoio às operações, corpo técnico, logística, além da oferta de um maior número de serviços à 

sociedade.  

 

 

6.3.3 Outras possibilidades de compartilhamento do recurso aéreo  

 

As possibilidades de emprego e compartilhamento do recurso aéreo da PMMG vão além dos 

ofertadas no portfólio de serviços do Btl RpAer, conforme seção 6.2.3 e das experiências 

apresentadas até então. Ressalta-se que, para a elaboração de seu portfólio de serviços, toda 

organização baseia-se nos seus objetivos estratégicos, fundamentados na sua missão 

institucional, daí a limitação dos serviços ofertados.  

 

Entretanto, dentro de um novo contexto da gestão pública do estado mineiro, onde se enfatiza 

a qualificação do gasto público, a integração dos órgãos pertencentes à estrutura 

administrativa do estado, a intersetorização e a busca de soluções compartilhadas para as 

questões de interesse público, abre-se uma oportunidade, um novo caminho para o emprego 
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do recurso aéreo da PMMG para atendimento das demandas dos demais órgãos públicos que 

atuam no estado. 

 

Além dos serviços apresentados por meio do seu portfólio, o recurso aéreo da PMMG ainda 

pode ser empregado, em razão de suas características, em apoio aos demais órgãos públicos 

nas seguintes atividades, conforme experiência pessoal do Coronel PM QOR Fontana e do 

próprio pesquisador
28

: 

 

a) voo de filmagem de fotografia – sobrevoo para levantamento fotográfico ou filmagem em 

áreas de interesse do órgão público apoiado; 

 

b) traslado de autoridades – para a atividade poderiam ser utilizados os helicópteros ou o 

avião, dependendo das características de cada missão, tais como quantidade de pessoas 

transportadas, existência de infraestrutura aeroportuária nos locais de pouso e decolagem, 

dentre outras; 

 

c) monitoramento e fiscalização – o helicóptero pode ser empregado como plataforma de 

observação para monitoramento de diversas atividades, dentre elas o tráfego urbano e 

rodoviário, condições das vias de trânsito, mananciais e reservas ambientais;  

 

d) escoltas diversas – a aeronave poderia ser empregada para escoltas de dignitários, 

transporte de valores, transferência ou escolta de presos;  

 

e) apoio de solo – emprego da TASA em apoio às missões aéreas desenvolvidas por outros 

órgãos públicos, como PCMG, CBMMG e GMG; 

 

f) hangaragem de aeronaves – cessão de uso da base terrestre das CoRpAer para guarda das 

aeronaves dos demais órgãos públicos, quando em operações nas localidades sede das 

subunidades aéreas;  

 

g) formação e capacitação aeronáutica – sistematização e concessão de vagas para a 

participação de agentes dos demais órgãos públicos que prestam serviço no estado de Minas 

                                                 
28

 O pesquisador fez parte do quadro de pessoal do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo da PMMG, onde 

serviu por 13 anos exercendo a função de piloto de helicópteros e, por 10 anos, como encargo, a função de Chefe 

da Seção de Manutenção de Aeronaves, possuindo ainda as qualificações de Instrutor de Voo e examinador 

Credenciado pela ANAC.  

Allison Vericio
Realce
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Gerais, nos 15 cursos homologados pela ANAC, geridos pelo NFAer, na área de formação e 

capacitação aeronáutica;  

 

h) treinamentos complementares – sistematização e concessão de vagas para a participação de 

agentes dos demais órgãos públicos que prestam serviço no estado de Minas Gerais nos 

diversos treinamentos complementares existente na unidade aérea (ver QUADRO 3);  

 

i) resgate e atendimento pré-hospitalar
29

 – consiste na execução das atividades de resgates e 

remoções de enfermos nos locais desprovidos de serviço aéreo do CBMMG ou SAMU; 

 

j) compartilhamento da base terrestre – utilização das instalações físicas, já existente nas 

CoRpAer desconcentradas, para funcionamento de outra atividade do estado, de 

responsabilidade de outro órgão. Cita-se, como exemplo, o funcionamento, numa mesma base 

terrestre, de uma UEOp da PMMG e do CBMMG.  

 

k) compras integradas – centralização das aquisições de materiais de consumo e permanente e 

a contratação de serviços comuns a todos os órgãos do estado que operam o recurso aéreo, 

como a aquisição de combustíveis, lubrificantes, peças, componentes, equipamentos e 

acessórios, e a contratação de serviços de manutenção e de seguros aeronáuticos, o que 

poderia resultar em economia de recursos.  

 

Cita-se, como exemplo, o contrato de fornecimento de combustíveis para a PMMG e o IEF. 

As aquisições são realizadas pela Unidade Aérea da PMMG, por meio de um mesmo pregão. 

O resultado é a redução do valor pago pelo produto. Enquanto as duas instituições pagam        

R$ 3,11 pelo litro do JET-A1 ou QAV
30

, entregue na base Belo Horizonte (MINAS GERAIS, 

2013b), o CBMMG e a PCMG pagam, pelo mesmo produto e nas mesmas condições, 

respectivamente, R$ 3,91 (MINAS GERAIS, 2013a) e R$ 3,81 (MINAS GERAIS, 2012b). 

  

A respeito das alíneas (f) e (g), segundo o Cel PM QOR Fontana em 2005 foi encaminhado à 

Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP), referente à criação de um Centro 

Nacional de Treinamento para Aviação Policial e de Defesa Civil em Belo Horizonte, 

                                                 
29

 O atendimento pré-hospitalar pode ser definido como a assistência prestada, em um primeiro nível de atenção, 

aos portadores de quadros agudos, de natureza clínica, traumática ou psiquiátrica, quando ocorrem fora do 

ambiente hospitalar, podendo acarretar sofrimento, sequelas ou mesmo a morte. 
30

 Querosene de aviação, utilizado nos motores das aeronaves da PMMG e IEF. 

Allison Vericio
Realce

Allison Vericio
Realce

Allison Vericio
Realce
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destinado à formação de tripulantes aéreos para a aviação de segurança pública do país, 

projeto que acabou não saindo do campo das ideias, mas que demonstra a aptidão e o interesse 

da Unidade Aérea em compartilhar o seu conhecimento adquirido. 

 

Destacou ainda a possibilidade da integração das atividades de mais de um órgão público, 

como exemplo da PMMG e do CBMMG, objeto da monografia apresentada por Brandes 

(2005), sobretudo nas CoRpAer desconcentradas. Segundo o Cel QOR Fontana, “trata-se de 

uma experiência já vivenciada no estado de Minas Gerais até 2006, ano da criação da Unidade 

Aérea do CBMMG, e ainda praticada em vários estados do país, como em Pernambuco, onde 

o recurso aéreo está subordinado à Secretaria de Defesa Social e presta serviços aos diversos 

órgãos da estrutura da Secretaria”. 

 

Ressaltou o entrevistado que a Polícia Militar não dispõe de crédito orçamentário e financeiro 

para o financiamento dos gastos referentes à ampliação da atividade aérea para atendimento às 

demandas dos demais órgãos públicos do estado. Ainda, segundo o oficial, “a referida 

estratégia de emprego somente seria possível, caso houvesse o ressarcimento dos gastos 

realizados pela PMMG, decorrentes da realização da atividade de apoio, como ocorreram nos 

convênios de cooperação mútua firmados com a BHTRans e COPASA”.  

 

Por fim, destacou o Cel PM QOR Fontana que a adoção da estratégia é positiva para a 

PMMG. Segundo o oficial:  

[...] a medida, além de atender a um maior número de demandas do estado, 

reduz o custo da hora de voo das aeronaves da PMMG e, consequentemente, 

o custo operacional da Unidade Aérea da PMMG, bem como contribui para 

o aumento da sensação de segurança, por meio da presença de policiais 

militares fardados e de uma aeronave com a identificação da PMMG, nas 

mais diversas localidades, quando da realização das missões em apoio a 

outras atividades. 

 

Em síntese, são inúmeras as possibilidades de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG 

em apoio aos demais órgãos públicos que prestam serviço no estado, sendo necessárias 

adequações às particularidades de cada missão, o estabelecimento de critérios claros e 

objetivos para sua utilização, bem como a definição de formas para financiamento dos gastos 

decorrentes do compartilhamento. 

 

Na seção 7, será apresentada a análise da atual situação do recurso aéreo da PMMG. 

Allison Vericio
Realce
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7 ANÁLISE DA SITUAÇÃO ATUAL DO RECURSO AÉREO DA POLÍCIA 

MILITAR DE MINAS GERAIS 

 

Está seção destina-se a apresentar como está estruturada a Unidade Aérea da PMMG, 

detalhando sua estrutura administrativa e operacional, base terrestre, logística, alocação dos 

recursos humanos, treinamento e formação, composição do custo, bem como do cenário de 

emprego do recurso aéreo nas Companhias de Radiopatrulhamento Aéreo do Btl RpAer.  

 

 

7.1 A estrutura de funcionamento da Unidade Aérea da Polícia Militar de Minas Gerais 

 

Para o cumprimento de sua missão, a Unidade Aérea da PMMG é organizada em duas 

estruturas: uma administrativa e outra operacional. 

 

 

7.1.1 Estrutura administrativa 

 

O Btl RpAer possui em sua estrutura administrativa seções comuns à todas UEOp da PMMG, 

tais como as de Recursos Humanos (Pessoal), Inteligência, Orçamento e Finanças, Operações, 

Secretaria e Comunicação Organizacional (Relações Públicas), e outras bastante específicas, 

em razão das peculiaridades da atividade aérea, como a Seção de Inteligência e Segurança de 

Voo (SSV), a Seção de Manutenção de Aeronaves (S Mnt), a Seção de Apoio de Solo 

(TASA), o Núcleo de Formação Aeronáutica (NFAer), que apresenta características diferentes 

das demais unidades e, por fim, em razão do alto valor das aquisições e contratos gerenciados 

pela unidade, uma Seção de Licitações e Contratos.  

 

A estrutura administrativa do Btl RpAer se dá conforme o organograma constante da FIG. 2. 

 

As seções que somente existem no Btl RpAer ou que apresentam diferenciações das existentes 

em outras unidades da PMMG, em razão das peculiaridades da atividade aérea, serão melhor 

detalhadas.  
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FIGURA 2 - Estrutura Organizacional do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia Militar 

de Minas Gerais - 2013 

Fonte: Ferreira, 2010, p. 74. 

Nota: Siglas: SRH = Seção de Recursos Humanos; NFAer = Núcleo de Formação Aeronáutica; 

SAO = Seção de Apoio Operacional; SAT = Seção de Armamento e Tiro; Almox = 

Almoxarifado; SOFI = Seção de Orçamento e Finanças; TASA = Seção de Apoio 

Operacional. 

 

a) Seção de Licitações e Contratos 

 

Algumas aquisições de peças ou contratações de serviços para a PMMG são concentradas na 

Diretoria de Apoio Logístico (DAL), tais como a aquisição de pneus para viaturas, coletes, 

armamento, munição e combustíveis para viaturas.  

 

Entretanto, aquisições menores ou locais, como a aquisição de materiais de escritório, 

contratação de serviços de manutenção das viaturas, conservação e limpeza dos 

aquartelamentos, dentre outras, são realizadas pelas comissões de licitações designadas pelos 

ordenadores de despesas das unidades da PMMG. 

 

O Btl RpAer, em razão da complexidade da atividade aérea, o que exige uma criteriosa 

especificação técnica dos processos, bem como os altos valores envolvidos, possui não apenas 
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uma comissão, mas uma Seção de Licitações e Contratos, composta por dois oficiais e uma 

praça
31

 e que tem como função a elaboração de editais e a realização de certames para a 

contratação de empresas para a prestação de serviços de manutenção e fornecimento de peças, 

componentes, equipamentos e acessórios para as aeronaves, seguros aeronáuticos, 

combustíveis e lubrificantes para as aeronaves, além de outras aquisições ordinárias. 

 

Citam-se, como exemplo da complexidade da temática e da capacidade da Seção de 

Licitações e Contratos da Unidade Aérea da PMMG, uma aquisição ocorrida em 2008. 

Naquele ano, em razão da perda total da aeronave modelo Bell Jet Ranger III, prefixo PP-EJF, 

acidentada em 2006, e do baixo valor do prêmio do seguro, insuficiente para a aquisição de 

uma aeronave nova, o Btl RpAer, sob a assessoria da seção, adquiriu, por meio do contrato nº 

17/2007,  de 3 de novembro de 2007, a aeronave de prefixo PP-YAP, ano de fabricação 1981, 

ou seja, uma aeronave usada, do mesmo modelo da acidentada. Tratou-se da aplicação de um 

dispositivo legal, previsto nas normas que regulam a questão, mas pouco comum na esfera 

pública, o que exigiu da Seção de Licitações um profundo conhecimento técnico e 

demonstrou toda a sua capacidade. 

 

Trata-se, portanto, de uma seção constituída por profissionais capacitados a prestarem 

assessorias qualificadas às autoridades na seara da contratação de serviços e fornecimentos de 

peças e insumos necessários à manutenção da atividade aérea.   

 

b) Núcleo de Formação Aeronáutica (NFAer) 

 

O próprio nome do núcleo já traz a sua especificidade. Assim como a Seção de Licitações e 

Contratos, grande parte das unidades da PMMG possuem seções destinadas à formação e/ou 

ao treinamento de pessoal. A atividade é regulada pela Diretriz da Educação da Polícia Militar 

(DEPM), que estabelece diretrizes para a realização de atividades na seara da educação 

profissional, dentre elas: o Treinamento Extensivo (TE) e o Treinamento Intensivo (TI), 

comum a todas as atividades da PMMG, e o Treinamento Complementar (TC), destinado ao 

atendimento das necessidades específicas de cada área de atuação e que visam à capacitação e 

a habilitação do policial militar por meio da realização de estágios, seminários, congressos e 

treinamentos específicos não previstos na DEPM (Minas Gerais, 2010b). 

                                                 
31

 Designação militar dada aos militares que possuem as seguintes graduações: Soldado, Cabo, Sargento e 

Subtenente. 
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Para a realização do TC o Btl RpAer criou um Núcleo de Formação Aeronáutica (NFAer), 

devidamente homologado pela ANAC, com capacidade técnica para a realização de diversos 

cursos de formação e aperfeiçoamento destinados aos pilotos, mecânicos operacionais de voo, 

técnicos de apoio de solo (TAS)  e tripulantes operacionais de voo. 

 

Além da gestão dos cursos realizados pela própria unidade, o núcleo também é responsável 

pelo gerenciamento dos cursos e treinamentos ministrados aos policiais militares da Unidade 

Aérea da PMMG por outras instituições. O QUADRO 3 apresenta os cursos de formação e 

treinamentos complementares coordenados pelo NFAer.  

 

QUADRO 3 

Atividades de Treinamento Complementar, gerenciadas pelo Núcleo de Formação 

Aeronáutica do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo - 2010 – 2013 

(Continua) 

                                                 
32

 Ground Scholl: Curso teórico referente a um modelo de aeronave específico, onde é detalhado todo manual de 

voo da aeronave, com informações referentes a limites operacionais, estrutura, sistemas elétricos, de 

combustíveis, etc.  

 

Ordem Nome do curso / treinamento Responsável 

1 Curso de Técnico de Apoio de Solo (TASA) NFAer 

2 Curso do Motor do Helicóptero da PMMG (ARRIEL 1D1) Turbomeca 

3 Gerenciamento de Cabine PMESP 

4 Curso de Examinador Credenciado ANAC 

5 Curso de Elemento Credenciado em Segurança de Voo – Módulo 

Prevenção 

Força Aérea Brasileira 

6 Curso de Elemento Credenciado – Módulo Investigação Força Aérea Brasileira 

7 Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional – SGSO Força Aérea Brasileira 

8 Curso de Instrutor de Voo de Helicóptero (INVH) (1) NFAer 

9 Ground School
32

 da aeronave modelo AS 350 (1) NFAer 

10 Curso de Instrutor de Voo de Avião (INVA) (1) NFAer 
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(Conclusão) 

 

Ordem 

 

Nome do curso / Treinamento 

 

Responsável 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais. Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo. Núcleo de Formação 

 Aeronáutica. 

Nota: (a) Siglas: PMESP = Polícia Militar do Estado de São Paulo; Helibras = Helicópteros do Brasil S/A;   

(1) Cursos homologados pela ANAC.  

(2) O Curso é composto por uma fase teórica e outra prática. O NFAer está homologada para a realização das 

duas fases, para avião e helicóptero, mas, por falta de uma aeronave adequada à instrução primária de voo, 

realiza atualmente apenas a fase teórica. 
 

Para a execução de suas atividades, o NFAer é composta por dois oficiais e duas praças e 

conta com um corpo docente formado por profissionais da própria Unidade e por outros 

contratados, que são convocados quando da realização dos cursos e treinamentos. 

 

QUADRO 3 

Atividades de Treinamento Complementar, gerenciadas pelo Núcleo de Formação 

Aeronáutica do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo - 2010 – 2013 

       

11 Ground School da aeronave modelo Bell Jet Ranger 206 (1) NFAer 

12 Cursos de Inspetor de Manutenção Aeronáutica  Força Aérea Brasileira 

13 Curso SAR (Search na Rescue) Força Aérea Brasileira 

14 Curso de Voo por Instrumento (1) NFAer 

  16 Curso de Gerente de Manutenção Aeronáutica Helibras 

17 Curso de Atirador Helitransportado NFAer 

18 Treinamento dos Pilotos e Tripulantes Operacionais das Bases 

Desconcentradas 

NFAer 

19 Curso de Piloto Privado de Helicóptero (PPH)/ Comandante de 

Operações Aéreas (1) (2) 

NFAer 

21 Curso de Piloto Comercial de Helicóptero (PCH) (1) NFAer 

22 Curso de Piloto Comercial de Avião (PC) (1)  

23 Técnica de Emprego de Aeronaves em Combate a Incêndios 

Florestais (TEACIF) 

NFAer 

24 Curso de Formação de Brigada (CFB) NFAer 

25 Curso de Atualização de Brigada (CAB) NFAer 
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Desde 1994, a Unidade Aérea da PMMG formou, segundo informações do NFAer, nos mais 

diversos cursos ofertados pela unidade e homologados pela ANAC, sob a gestão de seu 

NFAer, ao menos 500 agentes públicos, sendo 102 de organizações governamentais de mais 

de 15 estados da federação, destacando-se como principais parceiros o Corpo de Bombeiros 

Militar de Minas Gerais e do Rio de Janeiro, além das polícias militares dos estados da Bahia, 

Pernambuco e Rio Grande Norte, o Instituto Estadual de Florestas e a Polícia Civil de Minas 

Gerais.   

 

A Unidade Aérea da PMMG ainda treinou e formou, entre os anos de 2010 e 2013, 

aproximadamente 1 100 profissionais no TEACIF e 1 475 no CFB, possuindo uma sólida 

experiência na formação e treinamento profissional na seara da aviação de defesa social e 

meio ambiente. 

 

c) Seção de Manutenção de Aeronaves (S Mnt) 

 

Em que pese constar como parte da estrutura administrativa da Unidade aérea da PMMG, a 

Seção de Manutenção de Aeronaves também faz parte da estrutura operacional, sendo, 

portanto, um misto das duas atividades, responsável pelo planejamento, execução, supervisão, 

coordenação e controle das atividades de manutenção das aeronaves operadas pela PMMG, 

realizando as manutenções de primeiro escalão
33

 e acompanhamento das demais, efetuadas 

por empresas terceirizadas, controle técnico das aeronaves, aquisição de peças, componentes e 

acessórios, contratação de serviços, assessoria técnica e gestão de contratos. 

 

O viés operacional da seção refere-se ao corpo de mecânicos empregados nas missões 

operacionais da Unidade Aérea, fazendo parte da tripulação operacional de voo um Mecânico 

Operacional de Voo, responsável pelo saneamento de panes eventuais ocorridas durante a 

missão, bem como a realização de pré, pós e inter-voo
34

 nas aeronaves. 

 

                                                 
33

 Entende-se por manutenção de primeiro escalão ou primeiro nível, a manutenção primária, cuja execução 

proporcionará a utilização segura da aeronave. Engloba as inspeções que não envolvam remoção de 

componentes, reguladas na legislação brasileira, além de pesquisas de pane que não exijam ferramental 

especializado. 
34

 Pré, inter e pós-voo: referem-se a procedimentos de inspeção visual realizado pelos mecânicos operacionais de 

voo, respectivamente antes da realização do primeiro voo do dia ou após longo período de parada, no intervalo 

entre um voo e outro, e após o último voo do dia, com o objetivo de detectar eventuais panes e saná-las antes da 

próxima decolagem. 
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Para a realização de suas funções, a Seção de Manutenção de Aeronaves conta com uma 

equipe de profissionais qualificados, composta por três oficiais, sendo um chefe e dois 

adjuntos, um policial militar que exerce exclusivamente as funções administrativas, e pelos 

Mecânicos Operacionais de Voo, possuidores de cursos de especialização e aperfeiçoamento, 

devidamente habilitados pela ANAC, que também executam, como encargo, atividades 

administrativas (TAB. 1). 

 

Entre as experiências de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG, apresentadas na 

seção 6.3, três referem-se à atuação da S Mnt quando do apoio técnico ofertado aos estados de 

Pernambuco, Alagoas e Rio Grande do Norte, demonstrando toda a capacidade e qualificação 

técnica do material humano da seção.  

 

TABELA 1 

Pessoal da Seção de Manutenção de Aeronaves do Batalhão de  

Radiopatrulhamento Aéreo – 2013 

 

 Ordem Função Quantidade 

1 Chefe da Seção 1 

2 Adjuntos 2 

3 Mecânicos Operacionais de Voo 18 (1) 

4 Administração 1 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais. Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo. 

Seção de Manutenção de Aeronaves - 2013. 

(1) três mecânicos estão lotados nas CoRpAer desconcentradas. 

 

d) Seção de Apoio de Solo (TASA)  

 

Assim como a Seção de Manutenção de Aeronaves, a TASA também desempenha atividades 

administrativas e operacionais. A seção é responsável, segundo Ferreira (2010, p. 70) “[...] 

pela aquisição, armazenamento e oferta, com alto padrão de qualidade [e just-in-time
35

], do 

combustível utilizado pelas aeronaves da PMMG”, em qualquer ponto do estado de Minas 

Gerais ou onde a missão assim exigir.  

 

Para bem cumprir suas funções, a TASA possui uma equipe de profissionais treinados, apta a 

identificar qualquer anormalidade no combustível e atestar a sua qualidade, contribuindo para 

                                                 
35

 Expressão em inglês que significa no tempo exato, no momento correto. 
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a minimização dos riscos inerentes à execução da atividade aérea. Além das funções afetas ao 

combustível, cabe ainda à TASA transportar todos os suprimentos aeronáuticos necessários à 

realização da missão aérea, tais como biruta
36

, ZPH móvel
37

, Bambi Bucket
38

, enfim, realizar 

toda sorte de apoio necessária à execução da missão.  

 

A TAB. 2 apresenta o detalhamento do efetivo da Seção de Apoio de Solo da Unidade Aérea 

da PMMG. 

 

TABELA 2 

Pessoal da Seção de Apoio de Solo do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo – 2013 

 

Nr ordem Função Quantidade 

1 Chefe da Seção 1 

2 Adjuntos 2 

3 Técnico de Apoio de Solo (TAS) 27 (1) 

4 Administração 1 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento 

Aéreo (Btl RpAer). Seção de Manutenção de Aeronaves (S Mnt). 

(1) 15 dos Técnicos de Apoio de Solo (TAS) estão lotados nas Companhias de 

Radiopatrulhamento Aéreo desconcentrada.  

 

A TASA, ainda, desenvolveu um complexo sistema de abastecimento de combustíveis de 

aviação, considerando as dimensões do território mineiro, a autonomia de voo das aeronaves 

da frota e a necessidade de emprego em todos os seus rincões, constituída por postos regulares 

de combustíveis e por uma rede orgânica de abastecimento, apresentado na seção 7.3.3. 

  

Trata-se, portanto, de uma atividade imprescindível à realização das missões desenvolvidas  

pela Unidade Aérea da PMMG, sobretudo, quando realizadas fora das sedes das subunidades 

de radiopatrulhamento aéreo. 

 

                                                 
36

 As birutas são desenvolvidas para fornecer informações referentes à direção e a intensidade do vento de 

superfície aos pilotos, quando em voo ou no solo, nos aeroportos, heliportos ou heliponto. Se ela estiver esticada 

significa que o vento está forte, caso esteja bem caída significa vento fraco, sempre na direção para onde aponta 

seu fundo. É constituído por um cone de tecido com duas aberturas, uma das quais é maior e acoplada a um aro 

de metal. A biruta tem a forma de um coador de café, embora seja muito maior e mais longa. 
37

 Zona de Pouso de Helicóptero móvel, utilizada para demarcar ou delimitar a área de pouso de uma aeronave 

em locais desprovidos de estrutura aeroportuária adequada. 
38

 Trata-se de um equipamento especial, com  formato de uma bolsa,  que tem a capacidade para transportar até 

540 litros de água, acoplado ao gancho de carga do helicóptero, possibilitando o ataque direto às chamas do 

incêndio, facilitando o trabalho das equipes em solo. 
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e) Seção de Segurança de Voo (SSV) 

 

A atividade aérea é, por sua natureza, de alto risco, considerando as características 

fisiológicas do ser humano, não concebido para o voo, e as dificuldades inerentes para se 

colocar em voo um aparelho mais pesado que o ar, o que exige uma criteriosa rotina de 

manutenção das máquinas, disciplina e treinamento dos pilotos, tripulantes e demais 

profissionais que trabalham na área. 

 

O helicóptero, em razão de suas características - grande manobrabilidade, versatilidade, 

capacidade de efetuar voo pairado e de realizar pousos e decolagens em locais restritos, vem 

sendo utilizado, cada vez mais, pelas polícias em diversos países do mundo como uma 

ferramenta potencializadora de suas ações.   

 

Ao se utilizar aeronaves para a realização das ações de polícia ostensiva de preservação da 

ordem pública, os riscos são exponencialmente aumentados. Não resta, portanto, aos 

operadores da aviação de segurança pública, outro caminho a não ser gerenciá-los, da melhor 

maneira possível, de forma a minimizá-los e torná-los aceitáveis. 

 

Para tanto, o Btl RpAer criou a SSV, vinculada diretamente ao seu comandante, com a função 

de assessorar aquela autoridade nas questões relativas a: apuração e avaliação de relatórios de 

perigo
39

 e de incidentes aeronáuticos
40

, com emissão de recomendações de segurança; 

avaliação de situações de indisciplina de voo; proposição de Procedimentos Operacionais 

Padrão (POP), com objetivo de aumentar a segurança e minimizar os riscos; e, a disseminação 

da doutrina de segurança de voo entre os tripulantes e toda comunidade aeronáutica, assim 

compreendidos todos os profissionais que direta ou indiretamente contribuem para a execução 

da atividade aérea. 

 

A seção conta com um oficial e uma praça, além de um “elemento” de segurança de voo em 

cada Companhia de Radiopatrulhamento desconcentrada.  

 

                                                 
39

Relatório elaborado por qualquer pessoa que presenciou ou tomou conhecimento de alguma ação ou omissão 

que tenha colocado ou que possa vir a colocar em risco a operação das aeronaves. 
40

 Toda ocorrência, inclusive de tráfego aéreo, associada à operação de uma aeronave, havendo intenção de voo, 

que não chegue a se caracterizar como um acidente, mas que afete ou possa afetar a segurança da operação. 
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Trata-se de uma atividade imprescindível ao sucesso das operações aéreas, e que tem 

contribuído, em boa medida, para os resultados operacionais obtidos pela Unidade Aérea da 

PMMG ao longo de sua história. Desde sua criação, em 1987, a unidade não registrou sequer 

um acidente com vítima fatal em operação. 

 

Observa-se, da análise da estrutura administrativa da Unidade Aérea da PMMG, com seções 

exclusivas ou com características diferenciadas das existentes em outras UEOp da corporação, 

a especificidade da atividade aérea e a complexidade da gestão e operacionalização do recurso 

aéreo. 

 

 

7.1.2 Estrutura Operacional 

 

Até o final da década de 90, o Btl RpAer possuía uma estrutura operacional centralizada, 

concentrada em sua sede, na capital mineira. Até então, todas as missões, programadas ou 

emergenciais, partiam da sede, perdendo-se, muitas vezes, o princípio da oportunidade, 

considerando a grande extensão territorial de Minas Gerais, com dimensões comparadas às da 

França. 

  

Com o objetivo de tornar mais eficiente o serviço de radiopatrulhamento aéreo e de fazer 

frente ao recrudescimento e a interiorização da criminalidade, a PMMG instalou, em 

dezembro de 1999, a primeira Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo (CoRpAer) 

desconcentrada, com sede em Uberlândia e área de atuação na Macrorregião do Triângulo 

Mineiro e Noroeste, compreendendo a 5ª RPM (Uberaba), 9ª RPM (Uberlândia), 10ª RPM 

(Patos de Minas) e a 16ª RPM (Unaí).   

 

A partir de então, com a ampliação do projeto de desconcentração, novas companhias foram 

criadas e instaladas. Atualmente o Btl RpAer está estruturado operacionalmente em quatro 

companhias operacionais, sendo a 1ª CoRpAer em Belo Horizonte, na sede da Unidade Aérea, 

com área de atuação na Macrorregião Central, correspondente às áreas da 1ª RPM (Belo 

Horizonte), 2ª RPM (Contagem), 3ª RPM (Vespasiano), 7ª RPM (Divinópolis), 8ª RPM 

(Governador Valadares) e 12ª RPM (Ipatinga); a 2ª CoRpAer em Uberlândia, com área de 

atuação na Macrorregião do Triangulo Mineiro e Noroeste; a 3ª CoRpAer em Montes Claros, 

com área de atuação na Macrorregião do Norte de Minas, correspondente às áreas da 11ª 
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RPM (Montes Claros),  14ª RPM (Curvelo) e 15ª RPM (Teófilo Otoni), e a 4ª CoRpAer em 

Juiz de fora, com área de atuação na Macrorregião da Zona da Mata, correspondente às áreas 

da 4ª RPM (Juiz de Fora), 6ª RPM (Lavras), 13ª RPM (Barbacena), 17ª RPM (Pouso Alegre) 

e 18ª RPM (Poços de Caldas) (RAMOS 2009, p. 75). O projeto de desconcentração ainda 

prevê a criação de mais duas bases, em Governador Valadares e Varginha. 

 

A nova articulação operacional do Btl RpAer, decorrente da instalação das Companhias 

desconcentradas, é apresentada por meio do FIG. 3.  

 

 

FIGURA 3 – Macrorregiões de Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia Militar de Minas 

Gerais - 2013 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 

(Btl RpAer). 

 

Para a execução de suas atividades, as CoRpAer subordinam-se administrativamente e 

tecnicamente ao Btl RpAer e vinculam-se operacionalmente ao Comando Regional onde estão 

sediadas (MINAS GERAIS, 2010a, p.73). 

 

Desta forma, todas questões afetas à atividade meio, de apoio à atividade fim, são realizadas 

pela sede, que funciona como unidade apoiadora, tais como a aquisição de suprimentos de 

aviação, combustíveis e lubrificantes aeronáuticos, contratação de seguros, concessão de 

férias, aplicação de puniçoes administrativas e concessão de recompensas, bem como a 

realização de treinamentos complementares para pilotos, tripulantes operacionais, mecânicos 

e pessoal de apoio e a gestão da manutenção das aeronaves, seus acessórios e equipamentos.  
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Essa estratégia tem por objetivo desonerar aquelas autoridades de todos encargos inerentes à 

gestão administrativa dessa onerosa atividade, liberando-os para o planejamento, execução, 

coordenação e controle tão somente da atividade fim, criando as condições favoráveis à 

otimização do recurso.  

 

Assim, foi possível conceber as CoRpAer desconcentradas com uma estrutura organizacional 

enxuta, composta por um corpo técnico predominantemente operacional, como foco na 

atividade fim (FIG. 4). 

 

 

FIGURA 4 - Estrutura Operacional do Batalhão de Radiopatrulhamento 

Aéreo da Polícia Militar de Minas Gerais - 2013 

Fonte: Adaptado de: Ferreira, 2010, p. 77. 

Nota:  Siglas: CMT = Comando da Unidade; SSV = Seção de Segurança de 

Voo; SCMT = Sub Comandante da Unidade;  CoRpAer = Companhia 

de Radiopatrulhamento Aéreo; Cmt’s = Comandantes; Op. = 

Operações; TAS = Técnico de Apoio de Solo.  

 

Cabem, portanto, às CoRpAer desconcentradas executarem o radiopatrulhamento aéreo em 

suas respectivas áreas de responsabilidade, disponibilizando diariamente uma GuRAer para 

pronto emprego operacional. Os horários de emprego podem ser flexibilizados e adaptados às 

necessidades locais, a critério do respectivo comandante regional, em acordo com o 

comandante do CPE e Btl RpAer, mas são realizados predominantemente no período diurno, 

com a extensão por algumas horas no período noturno durante os dias de maior incidência 

criminal ou para atender operações programadas. 
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Na sede do Btl RpAer é disponibilizada, diariamente, uma GuRAer para pronto emprego 

operacional durante as 24 horas do dia, em dois turnos de 12 horas. Há também a previsão de 

uma GuRAer reserva, para eventual emprego em substituição a titular ou para cumprimento 

de missões programadas. 

 

A 1ª CoRpAer também possui uma GuRAer composta  por um piloto e um co-piloto para 

pronto emprego do Pégasus 12, um avião modelo King Air C90, no horário compreendido 

entre o nascer e o pôr-do-sol, ou para o atendimento de missões programadas fora deste 

horário. 

 

Infere-se, da análise da estrutura operacional da Unidade Aérea da PMMG, a preocupação do 

gestor com a eficiência e a efetividade da utilização do recurso aéreo. Com a desconcentração 

do serviço, por meio da criação das companhias desconcentradas, foi possível alocar, para as 

principais macrorregiões de policiamento ostensivo do estado, um recurso potencializador das 

atividades de polícia ostensiva, melhorando os seus resultados na medida em que possibilitou 

o seu emprego com oportunidade, rapidez e economia, evitando-se gastos com deslocamentos 

da sede da unidade até o interior do estado, para atendimento de ocorrências e apoio às UEOp 

com responsabilidade territorial. 

 

Ressalta-se, ainda, que, com a centralização das atividades administrativas na sede da 

Unidade Aérea, as companhias desconcentradas ficaram desoneradas deste encargo, voltando 

seu foco ao exercício da atividade finalística da instituição. 

 

 

7.2 Alocação do efetivo e as principais funções do Quadro de Pessoal do Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo da PMMG  

 

É inegável que uma das principais fontes de valor para as organizações é o seu capital 

humano. Assim, o sucesso e a perpetuação de uma instituição não dependem única e 

exclusivamente de sua infraestrutura, estrutura logística, técnicas, processos e modelos de 

gestão, mas, sobretudo, de seus talentos humanos, de pessoas tecnicamente qualificadas, 

motivadas, dispostas a oferecerem o máximo de suas capacidades para a realização dos 

objetivos estabelecidos pela organização.  
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O Comandante do Btl RpAer é, segundo o Cel QOR Fontana um privilegiado, pois conta em 

seu quadro de efetivo de pessoal, em sua maior parte, com policiais militares voluntários, 

desejosos de ali laborarem, classificados na unidade por intermédio de um rigoroso processo 

de seleção interna. 

 

O processo de seleção justifica-se em razão das peculiaridades da atividade aérea, de alto 

risco e custo, o que exige o emprego de profissionais vocacionados e com características 

específicas, dentre elas a disciplina, higidez física, controle emocional, coordenação motora, 

capacidade de liderança e coordenação de grupos, raciocínio rápido, e capacidade de tomar 

decisões. A TAB. 3 apresenta o detalhamento do efetivo de pessoal do Btl RpAer, operacional 

e administrativo. 
 

 

TABELA 3 

Carta de Situação do Pessoal do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo – 2013   

Função Administração 

(sede) 

1ª 

CoRpAer 

2ª 

CoRpAer 

3ª 

CoRpAer 

4ª  

CoRpAer 

Soma 

Piloto - Comandante de 

Helicópteros  

 

- 

 

10 

 

2 

 

2 

 

2 

 

16 

Piloto - Comandante de 

aviões 

 

- 

 

9 (1) 

 

- 

 

- 

 

- 

 

8 

Piloto - Comandante de 

operações aéreas 

 

- 

 

12 

 

4 

 

2 

 

2 

 

20 

Tripulante operacional 

de voo 

 

- 

 

30 

 

9 

 

6 

 

7 

 

52 

Mecânico Operacional 

de Voo 

 

- 

 

15 

 

1 

 

1 

 

1 

 

18 

Técnico de Apoio de 

Solo 

 

- 

 

12 

 

6 

 

5 

 

4 

 

27 

Segurança do 

aquartelamento 

 

10 

 

- 

 

- 

 

7 

 

- 

 

17 

Administração 12 - - - 1 13 

Outras - 12 - - - 12 

Soma 22 100 22 23 17 184 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais. Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo. Seção de Recursos Humanos 

Nota: (a) Dados atualizados até 24 de abril de 2013; (b) Sinal convencional: o hífen significa que o dado é 

rigorosamente zero.   

(1) dois pilotos são contratados, sendo um civil e outro militar do Quadro da Reserva da Força Aérea Brasileira 

(FAB). 
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Ressalta-se que nem todas as funções existentes no Btl RpAer são exercidas por profissionais 

selecionados por meio de concurso interno. A seleção ocorre somente para o preenchimento 

das funções diretamente relacionadas ao voo, dentre elas as de Pilotos/Comandantes de 

Aeronaves, Co-pilotos/Comandante de Operações Aéreas, Tripulantes Operacionais de Voo e 

Mecânicos. 

 

Outro aspecto a ser observado é a natureza eminentemente operacional do Btl RpAer. Por essa 

razão, todos os oficiais e, boa parte das praças da Unidade Aérea da PMMG exerce, 

prioritariamente, funções operacionais, mas, também, acumula funções administrativas, como 

as de chefe de seções e comissões diversas.  

 

Para o exercício da atividade operacional do Btl RpAer, são constituídas GuRAer, compostas 

por um piloto/comandante de aeronave, um co-piloto/comandante de operações aéreas, dois 

tripulantes operacionais de voo, um mecânico operacional de voo e dois técnicos de apoio de 

solo. As atribuições dos componentes da GuRAer são discriminados no QUADRO 4. 

 

QUADRO 4 

Funções e atribuições dos componentes de uma guarnição aérea para emprego  

operacional em helicópteros do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo -  2013 

(Continua)        

Funções Atribuições 

Comandante 

de Aeronave 

Insere a aeronave no ambiente de intervenção policial por meio da técnica de 

pilotagem do equipamento. É o responsável pela tripulação no tocante à jornada 

de trabalho, aos limites de voo, aos intervalos de repouso e ao fornecimento de 

alimentos; da proteção da aeronave, das pessoas e bens transportados e à 

segurança de voo, podendo delegá-las a outro membro da tripulação exceto as que 

se relacionem com a segurança de voo.  

Comandante 

de Operações 

Aéreas 

 

Exerce a interação e integração ar / solo entre a GuRAer e as frações policiais em 

solo; auxilia o comandante da aeronave no gerenciamento de cabine e do risco que 

envolve a atividade aérea. Mediante delegação pode ser o responsável pela 

elaboração de planos de voos, estabelecimento de comunicações com os órgãos de 

controle de tráfego aéreo e monitoramento de instrumentos aeronáuticos e de 

manobras pré-estabelecidas pelo Comandante da Aeronave. 
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QUADRO 4 

Funções e atribuições dos componentes de uma guarnição aérea para emprego operacional em 

helicópteros do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo - 2013 

 (Conclusão) 

Funções Atribuições 

Tripulantes 

Operacionais de Voo 

Auxiliam a inserção da aeronave nas ações ou operações policial e promove 

interação e integração ar / solo da GuRAer com as frações policiais e 

realizam as atividades inerentes ao portfólio de serviços oferecidos pelo Btl 

RpAer.  Para o exercício da função os policiais devem possuir o Curso de 

Tripulante Operacional. 

Técnicos de Apoio 

de Solo 

Efetuam o apoio terrestre necessário ao emprego de aeronaves em 

intervenções policiais, tais como: transporte de combustível e de 

suprimentos especiais de aviação, realizam os abastecimentos e estruturam 

as bases e locais de pouso ocasionais. Para o exercício da função o policial 

deve possuir o curso de Técnico de Apoio de Solo e ser habilitado para 

direção de veículos automotivos na categoria “C” ou “D”, com curso de 

cargas perigosas. 

Mecânicos 

Operacionais de Voo 

Realizam as inspeções preventivas diárias nas aeronaves antes, entre e após 

cada voo. Executam outras inspeções de acordo com o manual técnico de 

cada aeronave. Para o exercício da função o policial militar deverá possuir o 

curso de Manutenção de Aeronaves. 

 

Fonte: Adaptado de: Ramos, 2011, p. 79. 

 

Além de selecionados, os policiais militares empregados passam por um processo continuado 

de treinamento e qualificação profissional, coordenados pelo NFAer, conforme detalhamento 

apresentado no QUADRO 3, o que lhes proporciona a capacitação técnica e o 

condicionamento necessário para o desempenho de suas atividades, com proficiência e, 

sobretudo, segurança. 

 

As operações aéreas são apoiadas pela equipe de apoio de solo, sobretudo durante as 

operações de pouso e decolagem, constituída por um Mecânico Operacional de Voo e um 

Técnico de Apoio de Solo.  
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A FIG. 5 ilustra a composição de uma GuRAer operacional, em atividade na sede do Btl 

RpAer. 

 

 

FIGURA 5 - Composição da guarnição aérea responsável pelo atendimento à demanda 

operacional. 

Fonte: Ramos, 2011, p. 77. 

 

Observa-se a predominância do emprego de pessoal na atividade operacional da Unidade 

Aérea da PMMG. As funções administrativas são exercidas por oficiais, que acumulam 

funções operacionais, e por praças, com dedicação exclusiva. Trata-se de um quadro de 

pessoal enxuto, constituído, em sua maior parte, por profissionais voluntários, selecionados 

por meio de concurso interno, qualificado para o exercício das atividades aéreas, em 

quantidade adequada ao atendimento das demandas do atual modelo de emprego do recurso 

aéreo da PMMG.  

 

 

7.3 Estrutura logística 

 

Uma das premissas da aviação policial militar mineira é “prover segurança com segurança”. A 

atividade de segurança pública, sobretudo a desenvolvida com o emprego de aeronaves, não deve 

ser desempenhada como uma atividade de heróis, mas como uma atividade profissional, com 
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pessoal qualificado e, sobretudo, uma estrutura logística adequada, condições imprescindíveis ao 

sucesso de qualquer empreendimento. 

 

Para tanto, o Btl RpAer conta atualmente com uma adequada estrutura logística, compreendida 

pelas instalações físicas, aeronaves, veículos, equipamentos e apetrechos operacionais. 

 

Mas nem sempre foi assim. No início, quando de sua instalação, a unidade aérea funcionou em 

locais improvisados, inadequados ao desenvolvimento, com segurança, da atividade aérea. 

 

Para uma melhor compreensão do objeto desta seção, este será dividido em instalações físicas 

(base terrestre), aeronaves, sistema de abastecimento de combustíveis de aviação e demais 

equipamentos de apoio. 

 

 

7.3.1 Instalações físicas (base terrestre) 

 

As instalações físicas envolvem todas as edificações, tanto aquelas destinadas às atividades 

finalísticas das subunidades aéreas da PMMG, quanto às demais atividades de apoio 

administrativo. 

 

A capacidade de hangaragem das bases terrestres do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 

está especificada na TAB. 4. 

 

TABELA 4 

Capacidade de hangaragem das bases terrestres do 

 Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo – 2013 

  

Unidade Localização Dimensões do Hangar (m²) Capacidade de hangaragem 

1ª CoRpAer  Belo Horizonte 960 8 

2ª CoRpAer Uberlândia 450  3 

3ª CoRpAer Montes Claros 900  6 

4ª CoRpAer Juiz de Fora 300  2 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais. Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo - 2013.   

Nota: Utilizou-se, como referência para o cálculo da capacidade de hangaragem, as dimensões do 

helicóptero modelo AS 350 – Esquilo, aeronave predominante na frota de aeronaves da PMMG (12,94 

m de comprimento e 10,69 m de largura), além do afastamento necessário entre as mesmas, por 

questões de segurança. 
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A seguir são descritas as principais características das instalações físicas das subunidades 

aéreas sediadas em Belo Horizonte, Uberlândia, Montes Claros e Juiz de Fora. 

 

a) Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo e 1ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo 

 

O ano de 1986 representou um marco na história da aviação policial militar mineira. Naquele 

ano foi inaugurada a atual sede do Btl RpAer, onde também funciona a 1ª CoRpAer, instalada 

no pátio norte do Aeroporto Carlos Drummond de Andrade, o Aeroporto da Pampulha, o que 

representou um grande avanço, sobretudo no que se refere à segurança das operações de 

pouso e decolagem. Até então a Unidade Aérea da PMMG havia funcionado em locais 

improvisados, desprovidos de infraestrutura aeronáutica e aeroportuária adequadas, sem as 

condições de segurança necessárias ao exercício da atividade aérea.  

 

A FIG. 6 apresenta a atual sede o Btl RpAer, em Belo Horizonte, onde funciona a 1ª 

CoRpAer. 

 

 

FIGURA 6 – Sede do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo e 1ª Companhia de 

Radiopatrulhamento Aéreo, em Belo Horizonte, Minas Gerais. 

Fonte: Ramos, 2011, p. 86. 

  

Com a nova sede, a unidade passou a contar com instalações físicas adequadas para 

recepcionar toda estrutura administrativa e de apoio às operações aéreas, áreas de pouso, 

decolagem, manobra e estacionamentos para as aeronaves, além de acesso aos serviços 

oferecidos pela infraestrutura aeroportuária e de controle do espaço aéreo, dentre eles resgate 

e socorro médico, combate a incêndios em aeronaves, abastecimento e controle aéreo.   
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A base terrestre possui, na parte externa do hangar, uma recepção, uma garagem coberta para 

veículos, além de um bloco construído em alvenaria, onde funcionam os alojamentos e 

vestiários, femininos e masculinos, para oficiais e praças, e um depósito da TASA. 

 

Na parte interna do hangar, que possui um vão livre e coberto de 960 m², utilizado para a 

hangaragem das aeronaves da PMMG, SEMAD e IEF, há dois blocos laterais, construídos em 

alvenaria e, ao fundo, uma estrutura em aço inox e folhas de policarbonato, localizados dentro 

do hangar, totalizando 20 salas onde funcionam: o Almoxarifado, SSV, Refeitório, Seção de 

Comunicação Organizacional, sala VIP
41

, Sala de Operações da Unidade (SOU), sala para a 

realização de planejamento operacional, briefing e debriefing
42

, gabinete do subcomando, 

NFAer, TASA, Sala dos Tripulantes Operacionais, Seção de Licitações e  Contratos, Estoque 

da S Mnt, Sala dos Mecânicos Operacionais de Voo, Chefia da S Mnt, Intendência, depósito 

de equipamentos e apetrechos operacionais, arquivo morto, Seção de Planejamento 

Operacional, Sala destinada a equipes de serviço, gabinete do comando, SOFI, Seção de 

Inteligência, Seção de Recursos Humanos, além de uma sala de aula e um auditório, ambos 

com capacidade para 30 pessoas assentadas, equipadas com sistema multimídia, utilizadas 

pelo NFAer para a realização dos cursos e treinamentos. 

 

A partir de 1999, a PMMG, por intermédio do Btl RpAer, deu início ao projeto de 

desconcentração do radiopatrulhamento aéreo, instalando bases aéreas em cidades polos de 

macrorregiões de policiamento ostensivo. Desde então foram instaladas três bases 

desconcentras, sendo a 2ª CoRpAer em Uberlândia, a 3ª CoRpAer em Montes Claros e a 4ª 

CoRpAer em Juiz de Fora.  

 

b) 2ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo 

 

A 2ª CoRpAer foi instalada em 1999, no distrito industrial do município de Uberlândia, fora 

do aeroporto da cidade. O terreno inicialmente foi cedido pela Associação Comercial do 

município para o funcionamento da 2ª Companhia de Recobrimento, atual 2ª Companhia de 

Missões Especiais (Cia MEsp), que também está instalada no local. 

 

                                                 
41

 Utilizada por autoridades, enquanto aguardam e recebem orientações referentes ao embarque em aeronaves. 
42

 Reuniões operacionais realizadas, respectivamente, antes e depois das missões aéreas, com o objetivo de, na 

primeira, repassar as informações relativas ao cumprimento da missão e, na segunda, avaliar os seus resultados e 

corrigir eventuais problemas.  
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Para o funcionamento da subunidade aérea, o local passou por algumas adaptações, estando 

hoje com a seguinte estrutura: um hangar, uma sala ampla dividida por estações de trabalho 

onde funcionam o gabinete do comandante, o estoque de materiais de escritório, a mesa 

destinada à realização de briefing, a Sala de Operações (SOU), enfim, praticamente todas as 

atividades da subunidade. Afora esta sala, a unidade conta, ainda, com mais dois cômodos, 

um destinado à cozinha e outro destinado ao alojamento, vestiário, banheiros e estoque da 

Seção de Manutenção de Aeronaves e TASA. 

 

Trata-se de um local inadequado ao exercício da atividade aérea, em meio a uma área 

comercial, desprovida de uma rampa de aproximação
43

 segura, que não oferece aos 

profissionais que ali laboram as condições necessárias para o exercício de suas atividades.  

 

A FIG. 7 apresenta um visão frontal da atual sede da 2ª CoRpAer, em  Uberlândia. 

 

 

FIGURA 7 -  Complexo da Polícia Militar em Uberlândia, onde estão instaladas a 2ª 

Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo (parte interna do círculo) e a 2ª 

Companhia de Missões Especiais, em Uberlândia, Minas Gerais - 2013 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 

(Btl RpAer). 2ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo (CoRpAer). 

 

 

                                                 
43

 Rampa de aproximação: Linha imaginária, formada pela trajetória da aeronave e o solo, durante os 

procedimentos de aproximação para pouso e decolagem. 
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Destaca-se que medidas estão sendo adotadas pela PMMG para sanar o problema. Uma 

minuta de convênio entre a PMMG e a Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeronáutica 

(INFRAERO) está para ser assinada e tem como objeto a cessão de espaço físico para a 

construção da nova sede da 2ª CoRpAer, no Aeroporto Tenente Coronel Aviador César 

Bombato, em Uberlândia.  

 

O projeto estrutural, estimado em R$ 900 000,00, já foi concluído e prevê um vão coberto de 

500 m², com capacidade para a hangaragem de até quatro helicópteros modelo AS 350 B2, 

uma sala de aula para cursos e treinamentos, além de salas adequadas ao acondicionamento de 

materiais, alojamentos, vestiários e funcionamento operacional da subunidade aérea. 

 

c) 3ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo 

 

A 3ª CoRpAer foi instalada em 2006, na sede do 10º Batalhão da Polícia Militar (BPM) em 

Montes Claros, numa área inadequada ao exercício da atividade aérea. Desde 2011, foi 

transferida para sua atual sede, no aeroporto Mário Ribeiro, em Montes Claros.  

 

A companhia conta com uma base terrestre estruturada em um amplo hangar, com um vão 

livre coberto de 900 m², utilizado para a hangaragem da aeronave e da UAA, além de 13 salas 

onde funciona um depósito para acondicionamento de matérias da Seção de Manutenção de 

Aeronaves e Seção de Apoio Operacional, um depósito para acondicionamento de materiais e 

produtos de limpeza, o gabinete do comando, a recepção da subunidade, quatro 

alojamentos/vestiários destinados aos oficiais, policiais militares femininos, Subtenentes e 

Sargentos, Cabos e Soldados, uma sala para coordenação operacional das atividades da 

subunidade (SOU), uma cozinha, dois banheiros e uma intendência, construídos em bloco 

constituído por dois pavimentos em um dos lados do hangar, enfim, uma estrutura física 

adequada ao exercício da atividade.  

 

No local, ainda há espaço, caso seja necessário, para a construção de um segundo bloco, 

semelhante ao primeiro, para a ampliação das atividades da subunidade aérea.  

 

A FIG. 8 apresenta uma visão da parte frontal da companhia. 
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FIGURA 8 – Sede da 3ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo, em Montes     Claros, 

Minas Gerais - 2013 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento 

Aéreo ( Btl RpAer). 3ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo (CoRpAer). 

 

d) 4ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo 

 

A 4ª CoRpAer foi instalada em 29 de março de 2010, dentro do complexo da Polícia Militar 

em Juiz de Fora, junto ao 2º BPM e a 3ª Companhia de Missões Especiais (Cia MEsp).    

 

A base terrestre foi construída fora do Aeroporto Francisco de Assis, em uma área residencial, 

sobre um platô, em um ponto elevado da cidade, local que apresenta restrições para os 

procedimentos de pousos e decolagens, mas que proporciona uma rampa de aproximação, 

livre de obstáculos.  

 

Nas instalações constam oito salas, cada uma com aproximadamente 20 m² de área, onde 

funcionam as atividades administrativas e de suporte operacional da subunidade, além de dois 

banheiros sociais, um depósito, um vestiário e um banheiro para praças, dois vestiários com 

banheiros e uma cozinha. Consta, ainda, uma garagem coberta, anexa ao hangar, destinada a 

guarda da UAA. No entorno da subunidade, existe, ainda, uma área utilizada para a prática 

desportiva, que poderá ser utilizada, caso necessário, para a ampliação das instalações físicas. 

 

A FIG. 9 apresenta uma visão aérea da base terrestre da 4ª CoRpAer. 
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FIGURA 9 – Complexo da Polícia Militar em Juiz de Fora, onde estão instalados, à 

direita, a sede da 4ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo (parte 

interna do círculo), e, à esquerda, a sede da 4ª Companhia de Missões 

Especiais, em Juiz de Fora, Minas Gerais - 2013 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 

(Btl RpAer). 4ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo (CoRpAer). 

 

Infere-se, da análise das bases terrestres das subunidades aéreas da PMMG, a existência de 

uma infraestrutura adequada à guarda de aeronaves, acondicionamento de materiais utilizados 

para o exercício da atividade aérea, gestão operacional e administrativa.  

 

Entretanto, as bases de Uberlândia e Juiz de Fora estão instaladas fora dos respectivos 

aeroportos, em locais adaptados, o que torna as operações de pouso e decolagem mais 

restritas. Quanto à disponibilidade de salas de aula para a realização de cursos e treinamentos, 

somente a base de Belo Horizonte está adequadamente estruturada. A situação está sendo 

equacionada em Uberlândia, onde o projeto da nova base, no aeroporto do município, 

contempla a construção de uma sala de aula. 

 

Evidencia-se ainda, referente à capacidade de hangaragem das subunidades aéreas, que há 

cinco vagas na base de Montes Claros, duas na base de Uberlândia e uma na base de Juiz de 

Fora. Na base de Belo Horizonte, não há disponibilidade de vagas, uma vez que no local são 

hangaradas cinco aeronaves da PMMG e três da SEMAD e IEF. 
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Quanto à possibilidade de utilização das bases terrestres para funcionamento de outra unidade 

aérea, há restrições em Belo Horizonte, uma vez que no local está concentrada a execução de 

todas as atividades administrativas da Unidade Aérea, bem como os cursos de formação e 

treinamento de tripulantes aéreos e equipes de apoio de solo. A atual base de Uberlândia 

também não comporta o compartilhamento, mas a nova base, ainda em fase de concepção, 

poderá ser adequada para a instalação de mais de uma unidade aérea. Juiz de Fora possui a 

menor das bases, suficiente apenas para o funcionamento das atividades da 4ª CoRpAer, mas 

com espaço que permite a sua ampliação. Por fim, a base de Montes Claros, a maior entre as 

subunidades desconcentradas, possui condições para o recebimento de uma segunda unidade 

aérea, necessitando, tão somente, da realização de algumas obras para adequação.   

 

 

7.3.2 Aeronaves 

 

Mais do que simplesmente um aparelho mais pesado do que ar, que consegue voar por meio 

de reações aerodinâmicas, este prodigioso invento do mineiro Alberto Santos Dumont e 

aperfeiçoado ao longo dos anos, tornou-se se uma poderosa ferramenta utilizada pelos órgãos 

de segurança pública mundo afora para fazerem frente à criminalidade e potencializarem as 

ações de polícia ostensiva. 

 

O tipo de aeronave mais adequado ao exercício da atividade aeropolicial é o helicóptero, tipo 

predominante na frota da PMMG. Para Silva Neto
44

 (1993 apud FERREIRA 2010, p. 64), as 

principais vantagens da utilização de helicópteros nas atividades de Segurança Pública são: 

[...] custa seis vezes mais operar o número de carros de patrulha que fariam o mesmo 

trabalho de um helicóptero. 

Um policial no ar, 700 pés
45

 de altura, tem um campo de visão que lhe propicia ver 

um objeto 15 vezes mais longe que um observador em terra. 

A área de cobertura de um só helicóptero equivale ao patrulhamento simultâneo de 

35 viaturas policiais.  

[...]  

O helicóptero pode se posicionar em pontos privilegiados em áreas conturbadas e 

transmitir, ao comando das forças terrestres, um perfeito relatório da situação. 

Na vigilância de áreas de preservação ambiental, o aparelho também foi altamente 

aprovado, uma vez que reúne requisitos que lhe permitem em menor espaço de 

tempo, fiscalizar com maior eficiência, áreas cujo acesso por terra seja difícil ou 

impraticável. 

                                                 
44

 SILVA NETO, Severo Augusto da. Doutrina de emprego de helicópteros em missões típicas de polícia 

ostensiva e de socorrimento público. Belo Horizonte: Comando de Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia Militar 

de Minas Gerais, 1993. Apostila. 
45

 Pés: Unidade métrica utilizada principalmente no meio aeronáutico. 1 ft (pé), abreviatura do inglês feet, 

equivale a 33 cm aproximadamente. 
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Nas operações de policiamento de trânsito, viaturas que atuam nos vários corredores 

de tráfego, podem ser orientadas sobre acidentes, congestionamentos, 

movimentações e volume de veículos que  trafegam nas vias urbanas e rodoviárias. 

O fato de o helicóptero vencer grandes distâncias com rapidez permite o 

patrulhamento de várias rotas de fuga, orientando as forças terrestres no 

rastreamento de infratores da lei. 

O helicóptero, usado corretamente, permite reduzir consideravelmente o tempo de 

resposta à ação de infratores [...].  

Funcionando como plataforma de observação, o helicóptero permite à sua tripulação 

detectar com precisão movimentos de delinquentes no solo e orientar poucas 

viaturas para uma ação precisa e decisiva. Com isto poupa-se combustível, permite-

se que a cidade continue sendo policiada com eficiência porque os meios desviados 

são menores, ganha-se tempo na captura de delinquentes e, sobretudo, cria-se entre 

os marginais condições adversas e desestimulantes à pratica de delitos.  

 

Atualmente, o Btl RpAer conta com uma frota constituída por oito aeronaves, sendo um avião 

e sete helicópteros, conforme detalhamento constantes do QUADRO 5, que apresenta a carta 

de situação das aeronaves. 

 

QUADRO 5  

Carta de Situação das aeronaves do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo – 2013 

 

Tipo de 

Aeronave 

Prefixo Designativo 

de Chamada 

Modelo Ano de 

Fabricação 

Lotação Situação 

 

 

Helicóptero 

PP-EJJ Pégasus 07 Esquilo B2 1996 1ª CoRpAer Disponível 

PP-EJK Pégasus 08 Esquilo B2 1997 1ª CoRpAer Disponível 

PP-EJL Pégasus 09 Esquilo B2 1998 2ª CoRpAer Disponível 

PP-EJM Pégasus 10 Esquilo B2 1998 3ª CoRpAer Disponível 

PP-EJN Pégasus 11 Esquilo B2 1998 4ª CoRpAer Indisponível 

Avião PT- OSO Pégasus 12 King Air  1981 1ª CoRpAer Disponível 

Helicóptero PT-YAP Pégasus 13 Jet Ranger  1981 1ª CoRpAer Disponível 

PP-MMG Pégasus 14 Esquilo B3 2011 1ª CoRpAer Disponível 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer). Seção de 

Manutenção de Aeronaves (S Mnt)  

Nota: Dados atualizados até 30 de maio de 2013. 

 

Evidencia-se do QUADRO 5 que o tipo de aeronave predominante na frota da PMMG é o 

helicóptero, e o modelo é o AS 350 B2 – Esquilo. A escolha pelo modelo baseou-se não 

somente em razão das suas características técnicas, adequadas ao emprego na atividade de 

segurança pública, mas, também, pela adoção de uma estratégia de padronização da frota
46

, 

                                                 
46

 A padronização de frota permite uma grande economia de gastos, pois não necessita nova capacitação de 

pilotos e mecânicos [...], além de permitir a intercambiação de peças entre aeronaves, o que diminui 

sobremaneira a indisponibilidade do recurso face às manutenções obrigatórias (BRANDES, 2005, p. 71). 
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que tinha por objetivos reduzir os custos operacionais, aumentar a disponibilidade das 

aeronaves e a segurança de voo, fundamentada na uniformização dos cursos, treinamentos, 

ferramentais e estoque de peças, o que possibilita a aplicação de peças de uma aeronave em 

outra, a montagem de um estoque básico de peças e uma maior familiarização da tripulação 

com a aeronave.  

 

a) Helicóptero modelo AS 350 B2 (Esquilo) 

 

Trata-se de uma aeronave versátil, com dimensões, potência, capacidade de carga, 

manobrabilidade, adequada ao emprego nas atividades de polícia ostensiva. A FIG. 10 ilustra 

o helicóptero modelo AS 350 B2, pertencente à frota da PMMG. 

 

 

FIGURA 10 – Helicóptero modelo AS 350 B2 – Esquilo, pertencente à frota da Polícia 

Militar de Minas Gerais - 2013 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 

(Btl RpAer). 
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O helicóptero modelo AS 350 B2 apresenta as seguintes características: 

 

- motor a reação com potência nominal de 732 SHP e capacidade de partidas sequenciais 

imediatas,  

- capacidade para transportar até seis pessoas,  

- dimensões de 12,94 m de comprimento e 10,69 metros de largura, 

- peso máximo de decolagem de 2 250 kg ou 2 500 kg com carga externa,  

- autonomia de voo de 3 horas e 30 minutos, 

- consumo de combustível de 160 litros/hora, 

- alcance, sem reserva de combustível e sem tanque suplementar, de 666 km.  

 

Essas características conferem à aeronave uma grande gama de possibilidades de utilização, 

podendo ser utilizada em missões diversas, tais como monitoramento do trânsito urbano, 

fiscalização de mananciais, fiscalização ambiental de áreas degradas, traslado de pessoas, 

voos de fotografia, dentre outras. 

 

Além das possibilidades apresentadas, as aeronaves desse modelo pertencentes à PMMG 

estão equipadas com alguns acessórios que ampliam as possibilidades de emprego, 

potencializando as ações de segurança pública e de defesa civil. São os seguintes:  

 

- farol de busca
47

 com potência de 30 milhões de lumens
48

,  

- maca para atendimento pré-hospitalar,  

- equipamento de combate a incêndios florestais, sendo uma bolsa externa com capacidade 

máxima de 540 litros,  

- gancho para transporte de até 750 kg de carga externa, 

- guincho elétrico com capacidade de içamento de 136 kg. 

 

                                                 
47

 Farol, com foco variável, utilizado para a realização de operações de busca no período noturno. Na PMMG é 

frequentemente utilizado em apoio às equipes de terra durante incursões em aglomerados ou em áreas 

desprovidas de iluminação natural ou artificial. O farol tem a capacidade para iluminar um campo de futebol, 

num sobrevoo a uma altura de 150 metros. 
48

 Unidade de intensidade luminosa do Sistema Internacional, definida como a intensidade luminosa de uma 

fonte emitindo, numa dada direção, radiação monocromática numa frequência de 540 x 10
-12

 Hz com uma 

intensidade de 1/683 watt por esferorradiano [...] (LUMENS, 2007, p. 1890). 
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Outra característica desse modelo de aeronave é a possibilidade de uma rápida mudança de 

sua configuração (classificada na categoria multimissão
49

), permitindo passar, em poucos 

minutos, da versão VIP para a versão para atendimento pré-hospitalar ou operacional. 

 

O helicóptero modelo AS 350 B3 – Esquilo, que também compõe a frota da PMMG, possui 

características similares ao AS 350 B2, com diferenças na potência nominal do motor, 

passando de 732 SHP para 848 SHP e, na capacidade de carga externa, passando de 2 500 kg 

para 2 800 kg. 

  

Esses modelos de aeronaves (AS 350 B2 e B3) estão sendo equipados, ainda em fase de 

instalação e testes, com um equipamento imageador termal de ultima geração, utilizado 

apenas na aviação militar, composto por três lentes, sendo uma termal, uma full HD e uma 

para utilização em ambiente diurno, de baixa luminosidade, o que possibilita a identificação 

de pessoas e objetos durante o dia ou à noite, em qualquer condição de luminosidade, além de 

gravar, em cores e em alta definição e transmiti-las, em tempo real, a uma central. O 

equipamento potencializará ainda mais as ações desenvolvidas pela Unidade Aérea da 

PMMG.  

 

b) Helicóptero modelo Bell 206 Jet Ranger III 

 

Outro modelo de aeronave que compõe a frota da PMMG é o Bell 206 Jet Ranger III. Esse foi 

o modelo da primeira aeronave adquirida pela PMMG, o Pégasus 01.  

 

Entretanto, a aeronave sofreu um acidente no ano de 2006, com perda total, e foi substituída 

por outra do mesmo modelo, o Pégasus 13, adquirida em 2008.  

 

Trata-se de uma aeronave com menor potência e capacidade para transporte de cargas e 

passageiros, comparada ao modelo AS 350 B2, mas que também possui como principais 

características a versatilidade, possibilitando o seu emprego em diversos tipos de missão, 

como para transporte de pessoas, de carga externa, atendimento pré-hospitalar e combate a 

                                                 
49

 Aeronaves versáteis, que podem ser empregada em missões diversas, como para transporte de pessoas, de 

carga, resgate (inclusive com içamento de vítimas), atendimento pré-hospitalar (com instalação de maca e 

sistema de respiração artificial) e em missões típicas de polícia ostensiva. A troca de versão ou configuração 

pode ser realizada em poucos minutos. 
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incêndios florestais com utilização do bambi bucket, agregando valor à aviação policial 

militar mineira. A FIG. 11 apresenta o Pégasus 13, pertencente à frota da PMMG. 

 

 

FIGURA 11 – Helicóptero modelo Bell 206 – Jet Ranger III, pertencente à frota da Polícia 

Militar de Minas Gerais - 2013 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais(PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl 

RpAer). 

 

O helicóptero modelo Bell 206 Jet Ranger III ainda apresenta as seguintes características: 

 

- categoria multimissão, 

- motor a reação com potência nominal de 420 SHP,  

- capacidade para cinco pessoas,  

- dimensões de 11,91 metros de comprimento e 1,91 metros de largura, 

- transmissão principal composta por duas pás, 

- peso máximo de decolagem de 1 451 kg ou 1 519 kg com carga externa,  

- autonomia de voo de 3 horas e 30 minutos, 

- consumo de combustível de 94,5 litros/horas. 
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c) Avião King Air C-90 

 

Também faz parte da frota de aeronaves da PMMG um avião bimotor turbo hélice, modelo 

King Air C-90, recebido pela instituição na modalidade dação em pagamento. A aeronave é 

empregada, ordinariamente, para transporte de autoridades, mas já foi utilizada e tem a 

possibilidade de ser empregada em diversas outras missões como: remoção inter-hospitalar, 

transporte de órgãos e tecidos humanos para transplante, transporte de equipes especializadas 

para atendimento de ocorrências de alta complexidade, como as envolvendo artefatos 

explosivos, rebeliões em presídios, reféns, dentre outras. A FIG. 12 apresenta o Pégasus 12. 

 

 

FIGURA 12 – Avião modelo King Air C-90, pertencente à frota da Polícia Militar de 

Minas Gerais - 2013 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 

(Btl RpAer) 

 

O avião modelo King Air C-90 apresenta as seguintes características: 

 

- aeronave classificada na categoria para transporte, 

- equipada com dois motores à reação com potência nominal de 750 SHP, cada,  

- capacidade para oito pessoas, 

- peso máximo de decolagem de 4 762 kg,  

- autonomia de voo de 5 horas,  

- velocidade de cruzeiro rápido de 453 km/h,  
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- consumo de combustível de 300 litros/horas, 

- alcance, sem reserva de combustível e sem tanque suplementar, de 1 852 km.  

 

Observa-se, ainda, da carta de situação de aeronaves constante do QUADRO 5, a elevada 

idade média da frota da PMMG, onde 87,5% das aeronaves possuem 14 anos ou mais de 

operação. Este fator contribui, em boa medida, para o aumento da indisponibilidade das 

aeronaves e do seu custo operacional, em razão das submissões a revisões programadas, 

determinadas pelos respectivos fabricantes, e pela ocorrência de eventuais panes, mais 

recorrentes em aeronaves com mais tempo de utilização ou horas de voo. Cita-se, como 

exemplo, o Pégasus 11, indisponível há mais de um ano para a realização de uma inspeção 

calendárica de 12 anos.  

 

Infere-se, ainda, que a frota de aeronaves da PMMG é constituída por aeronaves 

predominantemente da categoria multimissão, o que possibilita o seu emprego em uma gama 

variada de atividades, quer seja no campo de polícia ostensiva, quer seja no campo defesa 

civil, meio ambiente, saúde e administração, possibilitando, dependendo da estratégia adotada 

pela instituição, a ampliação do seu portfólio de serviços.    

 

 

7.3.3 Sistema de abastecimento de combustíveis de aviação 

 

O estado de Minas Gerais possui 853 municípios, mas em apenas sete há postos regulares de 

abastecimento de combustíveis para a aviação, em especial o QAV ou JET-A1 (querosene de 

aviação), combustível utilizado nas aeronaves da PMMG.  Os postos estão instalados nos 

seguintes municípios: Belo Horizonte, Governador Valadares, Ipatinga, Juiz de Fora, Montes 

Claros, Uberaba e Uberlândia.  

 

Entretanto, a necessidade de apoio aeropolicial não escolhe horário, local ou data para 

acontecer, o que implica na possibilidade da necessidade de apoio em locais distantes dos 

providos por postos regulares de abastecimento. 

 

 Para equacionar a questão, o Btl RpAer desenvolveu um sistema de abastecimento que 

envolve a aquisição de combustíveis nos postos regulares, onde ficam armazenados, a 

utilização de caminhões de abastecimento próprios, para transporte do combustível para onde 
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a missão exigir, bem como a criação de uma rede orgânica
50

 de armazenamento de 

combustíveis, composta por 27 pontos, acondicionando, em algumas sedes de UEOp do 

interior do estado, bombonas
51

 de combustíveis. 

 

A rede de abastecimento de aeronaves, incluindo a rede de postos regulares e a rede orgânica, 

tem sua distribuição espacial conforme detalhamento apresentado na FIG. 13.  

    

 

FIGURA 13 – Rede de abastecimento de combustíveis de aeronaves do Batalhão de Radiopatrulhamento 

Aéreo, incluindo a rede de postos regulares e a rede orgânica, em Minas Gerais – 2013. 

Fonte:  Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer). Seção de 

Apoio de Solo (TASA). 

 

Completa o sistema de abastecimento os caminhões de abastecimento de combustíveis, 

denominados Unidades Autônomas de Abastecimento (UAA), utilizados para o transporte de 

combustíveis da rede de postos regulares até os locais onde a missão estiver ocorrendo. O Btl 

dispõe de quatro UAA, sendo três caminhões Volkswagen, dois com capacidade para 

                                                 
50

 Da própria instituição. 
51

 Recipientes plásticos com capacidade para armazenagem de 50 litros. 

Legenda 

●Rede regular de 

abastecimento 
 Rede orgânica de 

abastecimento João Pinheiro 

Três Marias  

B. Despacho   

Passos   

 ● 

 ● 

 ●  ● 

 ● 

Diamantina   
 

Taiobeiras  

Jequitinhonha  

 Arinos  

Janaúba  Arinos   

 Arinos  

 ● 

Pirapora   

 Arinos  

São Lourenço 
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transportar 5 000 e um para 7 000 litros de querosene de aviação, conforme ilustração 

constante da FIG. 14, além de um caminhão Fiat Iveco, com capacidade para 2 500 litros e 

uma UAA de maior porte
52

, com capacidade para 42 000 litros, pertencente à SEMAD e 

operacionalizada pela PMMG.  

 

 

FIGURA 14 - Unidade Autônoma de Abastecimento de combustíveis (UAA), 

pertencente à Polícia Militar de Minas Gerais, utilizada para o 

transporte de combustíveis e suprimentos aeronáuticos - 2013. 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento 

Aéreo (Btl RpAer). 

 

Além da capacidade para transportar combustível, as UAA possuem compartimentos para o 

acondicionamento e transporte de suprimentos especiais de aviação, necessários para a 

montagem de Zonas de Pouso de Helicópteros, reservatórios de água para combate a 

incêndios, bombas de transferência de combustível, fonte externa
53

, birutas, bambi bucket, 

além de possuírem, nos caminhões Volkswagem, cabine estendida para transportar a 

tripulação da aeronave. 

 

Entre os anos de 2008 e 2010, único período no qual há registro sistematizado do desempenho 

da Seção de Apoio de Solo do Btl RpAer, as equipes da TASA da 1ª CoRpAer percorreram 

mais de 194 733 km de rodovias federais, estaduais e municipais, cumprindo missões de troca 

e reposição de combustíveis da rede orgânica de abastecimento, apoio a missões de policia 

ostensiva, de meio ambiente (incluindo a fiscalização e as em apoio à FTP), treinamentos, 

                                                 
52

 A Unidade Aérea dispõe apenas da carreta. O cavalo mecânico foi descarregado por inviabilidade econômica. 
53

 Equipamento de armazenagem de energia para apoio aos acionamentos dos motores das aeronaves. 
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dentre outras, realizando 1 264 procedimentos de abastecimento fora da sede, uma média de 

431 procedimentos por ano.  

 

Infere-se, das informações apresentadas nesta seção, que o sistema de abastecimento de 

combustíveis de aviação do Btl RpAer é constituído por uma rede orgânica de abastecimento 

adequadamente estruturada para atendimento das demandas da unidade aérea e com 

capacidade para ser compartilhada com outros órgãos públicos que necessitarem do serviço.  

 

Entretanto, há restrições quanto ao sistema de distribuição. Atualmente a quantidade de UAA, 

quatro ao todo, uma lotada em cada CoRpAer,  é insuficiente para o atendimento da demanda 

da 1ª CoRpAer, que pode realizar, simultaneamente, mais de uma missão. 

  

 

7.3.4 Demais equipamentos e materiais de apoio 

 

O Btl RpAer, incluindo todas as sua companhias, dispõe ainda de uma completa estrutura 

logística, constituída por veículos de apoio à atividade administrativa,  tratores para remoção 

das aeronaves, bem como acessórios e equipamentos para combate a incêndios florestais 

(bambi bucket, reservatório móvel de água com capacidade para 11 000 litros), equipamentos 

para missões de socorro e resgate em meio aquático (coletes salva-vidas, boias, puçá
54

),  

salvamento de pessoas em locais de difícil acesso, como matas, cobertura de edificações e 

cumes de montanhas (cesto
55

, equipamentos para a realização das técnicas de rapel e 

Macguire
56

), atendimento pré-hospitalar e policiamento ostensivo geral (armamento, 

munições e equipamentos policiais).  

 

O QUADRO 6 apresenta a carta de situação de viaturas do Btl RpAer, constando a 

distribuição das viaturas, incluindo as UAA.   

 

 

                                                 
54

 Equipamento destinado a salvamento em ambiente aquático, com capacidade para transportar 3 (três) pessoas 

ou 300 Kg. Consiste em um aro tubular com flutuador e uma malha confeccionada em nylon. 
55

 Equipamento destinado a salvar pessoas de locais de difícil acesso ou confinados, com capacidade de 

transportar quatro pessoas ou 300 Kg. Consiste em dois aros tubulares de duro alumínio e uma malha do cesto, 

com piso fechado também em malha. Possui uma abertura lateral (porta) e um conjunto para fechamento, 

podendo ser com cintos de encaixe ou mosquetões. 
56

 Técnica de resgate de pessoas de local de difícil acesso em que a infiltração do Tripulante Operacional de Voo 

e sua retirada, juntamente com o socorrido, é feita com o uso de cordas ancoradas na aeronave. 
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QUADRO 6 

Carta de Situação das viaturas do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo – 2013 

 

 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais. Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo. Seção de Apoio de Solo. 

(1) capacidade do tanque para transporte de combustível QAV ou JET-A1 

(2) veículos utilizados para o reboque das aeronaves, do local de pouso para o hangar e vice-versa. 

 

Eventualmente, as camionetas lotadas nas CoRpAer desconcentradas são utilizadas em 

complementação ao sistema de abastecimento de combustíveis de aviação e apoio 

operacional, transportando para locais de difícil acesso combustíveis em bombonas plásticas e 

suprimentos aeronáuticos, necessários ao desenvolvimento da missões. 

 

Evidencia-se, ainda, da carta de situação de viaturas, que cada CoRpAer possui ao menos uma 

UAA, um trator e uma camioneta para apoio às atividades desenvolvidas pelas companhias 

aéreas, completando a estrutura logística disponibilizada para esse fim. 

 

 

Tipo Prefixo Marca Modelo Ano Base Observações 

Motocicleta MP 0870 Honda Strada 2002 1ª CoRpAer .. 

Automóvel 

VP 15294 VW Gol G4 2005 1ª CoRpAer  .. 

VP 15295 VW Gol G4 2005 1ª CoRpAer  .. 

VP 14386 VW Gol G4 2008 1ª CoRpAer  .. 

Camioneta 

VP 9437 GM S 10 2004 1ª CoRpAer  .. 

VP 17463 Ford Ranger 2010 1ª CoRpAer  .. 

VP 10881 GM S 10 2005 2ª CoRpAer  .. 

VP 12057 Mitsubushi L 200 2006 3ª CoRpAer  .. 

VP 13584 Ford Ranger 2006 4ª CoRpAer .. 

Caminhão (1) 

TE 15446 Fiat Ducato 2006 1ª CoRpAer  .. 

TE 8126 Fiat – Iveco Daily 4912 2001 2ª CoRpAer 2 500  

TE 13984 VW 15.180 2006 1ª CoRpAer 7 000  

TE 12876 VW 15.180 2005 3ª CoRpAer 5 000  

VP 10817 VW 15.180 2004 4ª CoRpAer 5 000  

Trator (2) 

 .. Agrale  ... .. 1ª CoRpAer .. 

TE 12915 Agrale ... 2006 2ª CoRpAer .. 

TE 7216 Agrale ... 2000 3ª CoRpAer .. 

TE 12914 Agrale ...  .. 4ª CoRpAer .. 
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7.4 Composição do custo do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 

 

Esta seção destina-se à apresentação dos elementos componentes do custo do Btl RpAer. 

Conhecê-los e compreendê-los contribuirá, em boa medida, para a avaliação das 

possibilidades de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG. Todas as informações 

quanto aos percentuais de participação de cada elemento componente do custo foram 

extraídas da monografia elaborada pelo Major da Polícia Militar de Minas Gerais, Geraldo 

Frederico Ferreira, apresentada à Academia de Polícia Militar em 2010, e que teve como 

delimitação temporal os exercícios financeiros de 2006, 2007, 2008 e 2009. 

  

Compõem o custo do Btl RpAer  todos os gastos realizados para a manutenção da atividade 

aérea da PMMG, incluindo Despesas Correntes e de Capital (investimentos). Segundo 

Ferreira (2010), aquelas representam 97% do gasto total, conforme detalhamento constante da 

TAB. 5. 

 

TABELA 5 

Despesa total do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo - 2006 – 2009 

 
Despesa 2006 2007 2008 2009 Total AV% 

Despesa Corrente 13.385,63 12.853,45 15.989,06 16.628,00 58.856,14 97 

Despesa de Capital 72,97 1.544,58 21,84 1,94 1.641,32 3 

Total 13.458,60 14.398,03 16.010,90 16.629,93 60.497,46 100 

Fonte: Adaptado de Ferreira, 2010, p. 80. 

Notas: (a) AV = Análise Vertical; (b) Valores expressos em milhares de Reais (R$). 
   

 

Por sua vez, compõem as Despesas Correntes, as Despesas de Custeio e as Transferências 

Correntes, sendo que naquelas são classificadas as despesas e custos com Pessoal Civil, 

Pessoal Militar, Material de Consumo, Serviços de Terceiros e encargos diversos, que 

representam 89% das Despesas Correntes. 

 

Observa-se, ainda, que os gastos com pessoal correspondem à maior parte das Despesas de 

Custeio, totalizando 66% (TAB. 6). 
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TABELA 6 

Despesa de Custeio do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo - 2006 – 2009 

 

Despesa  2006 2007 2008 2009 Total AV% 

   Pessoal Civil           -             -              4,19           4,07            8,26       -    

   Pessoal Militar   6.497,97    8.076,80     9.264,83  10.626,17   34.465,76  66 

   Material de Consumo   3.063,57    1.496,90     2.393,77    2.141,25     9.095,50  17 

   Serviços de Terceiros   1.677,09    1.843,03     1.807,42    3.361,42     8.688,96  17 

Despesas de Custeio 11.238,63  11.416,73   13.470,21  16.132,91   52.258,48  100 

Fonte: Ferreira, 2010, p. 82 

Notas:  (a) AV = Análise Vertical; (b) Valores expressos em milhares de Reais (R$); (c) Sinal Convencional = 

quando o dado for rigorosamente igual a zero. 

 

 

As Despesas de Custeio são constituídas por despesas e custos. Os custos ainda podem ser 

classificados, segundo a sua variabilidade, em fixos e variáveis.  

 

São considerados custos fixos do Btl RpAer, segundo Ferreira (2010): 

 

a) salário do pessoal, civil e militar, empregados na atividade operacional; 

b) ferramental utilizado pelos mecânicos; 

c) peças e acessórios para aeronaves com vencimento calendárico
57

; 

d) serviços de inspeção e revisão com vencimento calendárico. Exemplo: inspeções de célula 

de 12, 24, 36 meses e Inspeção Anual de Manutenção (IAM); 

e) seguro aeronáutico; 

e) mão-de-obra para a substituição das peças e acessórios com vencimento calendárico; 

f) depreciação da aeronave
58

. 

 

São considerados custos variáveis, ainda segundo Ferreira (2010): 

 

a) diárias de viagem do pessoal civil e militar, empregados na atividade operacional; 

                                                 
57

 Algumas peças e acessórios são substituídos, por determinação do fabricante, após o vencimento de uma data 

predeterminada, independente do número de horas ou ciclos de utilização. Exemplo: troca do TT Strap, peça da 

transmissão principal do helicóptero modelo Bell Jet Ranger III, a cada dois anos. 
58

 A Instrução Normativa SRF nº 162, de 31 de dezembro de 1998, esclarece por meio do item 8802 do Capítulo 

88 de seu Anexo I - Bens relacionados na Nomenclatura Comum do MERCOSUL (NCM), que o prazo de vida 

útil de “veículos aéreos (helicópteros e aviões) [...]” é de 10 anos, incidindo, portanto, sobre as mesmas uma taxa 

anual de depreciação de 10%. A depreciação não é considerada Despesa Corrente, mas trata-se de um custo fixo 

significativo na composição de custos da unidade aérea da PMMG. 
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b) combustíveis e lubrificantes para aeronaves; 

c) peças e acessórios para aeronaves, exceto as com vencimento calendárico; 

d) reparo e manutenção nas aeronaves. 

 

Os custos fixos, realizados independentemente do número de atividades desenvolvidas pela 

Unidade Aérea em um determinado período, foram responsáveis por 47% das Despesas 

Correntes da Unidade Aérea.   

 

Já as despesas, assim considerados os gastos com água, luz, telefone, conservação, 

manutenção e limpeza de imóveis, materiais de escritório, salários e diárias de viagem do 

pessoal empregado na atividade administrativa, corresponderam a 29% das Despesas 

Correntes da Unidade Aérea da PMMG. 

 

Extrai-se, do trabalho desenvolvido por Ferreira (2010), a prevalência dos custos fixos e das 

despesas na composição do gasto necessário à manutenção do recurso aéreo da PMMG, sendo 

que aquela representa 47% das Despesas Correntes e esta, 29 %, somando 76% do total das 

Despesas Correntes, ou seja, cerca de R$ 44 730,66. 

 

Evidencia-se que, ao se aumentar o número de horas voadas pelas aeronaves da PMMG em 

um determinado período, reduz-se o seu custo unitário, uma vez que os custos fixos, 

responsáveis por 76% das Despesas Correntes do Btl RpAer, gastos independentemente da 

realização do voo, serão diluídos por um maior número de horas voadas, o que poderá 

contribuir, em boa medida, para a qualificação do gasto público, reduzindo-se o valor da hora 

de voo, produzindo-se mais produtos com a mesma quantidade de insumos, melhorando os 

resultados das ações governamentais. 

 

Outro aspecto a se destacar refere-se à Despesa de Capital. Embora não tenha sido objeto 

desta seção, por representar apenas 3% dos gastos do Btl RpAer nos anos avaliados pela 

pesquisa elaborada por Ferreira (2010), os mesmos são relevantes e devem ser considerados, 

sobretudo quando da instalação de uma nova base aérea, sendo um dos óbices à continuidade 

do projeto de desconcentração do radiopatrulhamento aéreo, elaborado pela PMMG. Os 

valores necessários à instalação de uma nova base aérea constam da TAB. 7.  
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TABELA 7 

Custos para a instalação de uma base terrestre do  

Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo - 2013 

 

Ordem Descrição Valor (R$) 

1 Construção do hangar (projeto e construção) 974 000,00 

2 Aquisição de móbiliário e equipamentos de informática 114 000,00 

3 Aquisição de um helicóptero multimissão 8 000 000,00 

4 Aquisição veículo para apoio (camioneta) 85 000,00 

5 Aquisição Unidade Autônoma de Abastecimento 329 000,00 

6 Aquisição de um trator para reboque das aeronaves 30 000,00 

7 Aquisição de equipamentos especiais (material de resgate)  46 000,00 

Total  9 578 000.00 

Fonte: Adaptado de Minas Gerais (2009a). 

 

Observa-se que os gastos para criação de uma nova estrutura são dispendiosos, chegando a  

R$ 9 578 000,00. Mesmo se forem excluidos os valores referentes à aquisição de uma nova 

aeronave, os custos chegam a  R$ 1 5780 000,00. 

 

Ressalta-se que não estão incluídos nos custos para a instalação de uma base aérea, 

apresentados na TAB. 7, os valores correspondentes à formação e capacitação da tripulação 

aérea, bem como o tempo necessário para que a esta esteja adequadamente capacitada a 

prestar os serviços à sociedade, um importante fator que não pode ser prescindido quando da 

instalação de uma base aérea.   

 

 

7.5 Cenário do emprego operacional do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 

 

A presente seção destina-se à apresentação do cenário de emprego das horas de voo realizadas 

pela Unidade Aérea da PMMG, evidenciando os principais órgãos públicos apoiados. 

 

Entre as milhares de missões realizadas pelo Btl RpAer desde sua criação, muitas foram 

destinadas a apoiar outros órgãos públicos federais, estaduais e municipais, dentro e fora do 

estado de Minas Gerais, destacando-se as missões em apoio ao estado de Santa Catarina, em 

2008 e à SEMAD e IEF, conforme abordagem constante da seção 6.3.  
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 Entre o primeiro dia do mês de janeiro de 2010, data do início efetivo de funcionamento do 

Sistema Pégasus, software de controle das horas e missões realizadas pelo Btl RpAer, e o dia 

24 de abril de 2013, data da emissão dos relatórios pelo referido sistema, a unidade realizou   

9 972 missões em 8 271 horas e 54 minutos de voo, uma média de aproximadamente 6 horas 

e 50 minutos de voo por dia. 

 

A TAB. 8 apresenta como se deu o emprego das aeronaves da PMMG, descriminando as 

horas de voo realizadas pelo Btl RpAer, evidenciando os principais órgãos públicos apoiados.  

 

TABELA 8 

Descriminação das horas de voo e missões realizadas pelo  

Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo - 01.01.2010 – 24.04.2013 

 (Continua) 

Descrição 
Horas de voo 

Quantidade % 

Companhia de Saneamento de Minas Gerais 2.3 0,0 

Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais 29.4 0,4  

Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeronáutica 3.2 0,0 

Gabinete Militar do Governador 271.5 3,3  

Governo Federal 36.7 0,5 

Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

 

10.5 0,1  

Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 23.9 0,3 

Instituto Estadual de Florestas 521.8 6,3  

Instituto Mineiro de Gestão das Águas 4.1 0,1 

Polícia Civil de Minas Gerais 12.9 0,2  

Polícia Federal 14.2 0,2  

Polícia Militar de Minas Gerais 5188.7 62,7  

Polícia Rodoviária Federal 4.9 0,1  
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TABELA 8 

Descriminação das horas de voo e missões realizadas pelo  

Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo - 01.01.2010 – 24.04.2013 

 

 (Conclusão) 

Descrição 
Horas de Voo 

Quantidade % 

Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável  
2024.5 24,5  

Secretaria Nacional de Segurança Pública 88.6 1,1  

Serviço de Atendimento Médico de Urgência 27.1 0,3  

Tribunal Regional Eleitoral 7.6 0,1  

Total 8271.9 100 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais. Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo. Seção de Planejamento 

Operacional -2013. (Tabela adaptada das informações extraídas do Sistema Pégasus) 

Nota: (a) As horas são apresentadas conforme convenção da aviação civil, para registro das horas de voo nas 

cadernetas de manutenção das aeronaves e individuais de voo dos pilotos. Convencionou-se que cada 

ponto de hora significa 6 minutos. Desta forma, as 7.6 horas voadas em apoio ao Tribunal Regional 

Eleitoral representam 7 horas e 36 minutos. 

  (b) As horas apresentadas representam as horas totais realizadas pelo Btl RpAer no período considerado, 

incluindo as realizadas nas aeronaves do IEF, operadas pela PMMG. 

  (c) O valor convencional utilizado para quando a aplicação dos critérios de arredondamento não permitir 

alcançar o valor 0,1.  

 

Alguns dos órgãos públicos apoiados pela PMMG, apresentados na TAB. 8, possuem recurso 

correlato com os da Unidade Aérea da PMMG. São eles a PCMG, CBMMG, SEMAD, IEF, 

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Federal, GMG, Governo Federal e IBAMA
59

. Além dos 

mencionados, também possuem recursos correlatos a Secretaria de Estado de Agricultura e a 

CEMIG.  

 

Para uma melhor visualização do cenário de emprego das aeronaves da PMMG, o GRAF. 1 

apresenta o percentual de horas voadas para atendimento das demandas da própria instituição 

e em apoio a outros órgãos. 

 

 

                                                 
59

 O IBAMA utiliza em suas operações aeronaves terceirizadas. 
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GRÁFICO 1 – Descriminação do percentual de horas voadas pela Polícia Militar de Minas 

Gerais, em apoio à própria instituição e a outros órgãos públicos, em Minas Gerais 

- 01.01.2010 – 24.04.2013. 

Fonte: Dados básicos: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento 

Aéreo (Btl RpAer). Seção de Planejamento Operacional. Sistema Pégasus. 

 Elaborado pelo autor. 

 

Evidencia-se, dos dados apresentados na TAB. 8 e GRAF. 1, que a maior parte das horas de 

voo realizadas pela PMMG é empregada para cumprimento de missões da própria instituição, 

o que é bem plausível.  

 

Entretanto, observa-se também um percentual considerável de horas de voo realizadas em 

apoio a outros órgãos, totalizando 37%, o que demonstra a vocação da PMMG para o 

compartilhamento do seu recurso aéreo. O GRAF. 2 demonstra o detalhamento desse apoio, 

apresentando os principais órgãos e suas respectivas participações no cômputo total.  

 

 

GRÁFICO 2 – Descriminação do percentual das horas de voo realizadas pela Polícia Militar de 

Minas Gerais, em missões de apoio a órgãos públicos externos - 01.01.2010 – 

24.04.2013. 

Fonte: Dados básicos: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer). Seção de Planejamento Operacional. Sistema 

Pégasus. 

 Elaborado pelo autor. 

Nota: Siglas: SEMAD = Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável; SENASP = Secretaria Nacional de Segurança Pública; GMG = Gabinete 

Militar do Governador.  
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Evidencia-se que a maior parte do apoio aéreo realizado pela PMMG, 83%, tem como campo 

de atuação o meio ambiente e como destinatário a SEMAD e seus órgãos, assim 

compreendidos o IEF, IGAM e FEAM. Em seguida, destacam-se os apoios ao GMG e à 

SENASP. Os demais órgãos apoiados foram agrupados na categoria “outros”, uma vez que 

somados representam 4% do total dos voos realizados pela PMMG e, individualmente não 

representam 1%, dentre eles o Governo Federal, o CBMMG, o SAMU e o Instituto Chico 

Mendes (GRAF.2). 

 

A prevalência de apoio às missões de meio ambiente deve-se ao convênio existente entre a 

PMMG e a SEMAD, IEF, FEAM e IGAM, para operação das aeronaves daquela Secretaria, 

bem como ao emprego das aeronaves da instituição na Força Tarefa Previncêndio (FTP), em 

apoio à Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável (SEMAD), 

por força do Decreto Estadual nº 45 960, de 2 de maio de 2012.   

 

Ressalta-se que nem todas as 2 550.4 horas voadas em missões no campo do meio ambiente 

foram realizadas em aeronaves da PMMG. Dessas, 1 869.9 horas foram realizadas em 

aeronaves da própria SEMAD e IEF, conforme informações constantes do QUADRO 2, 

operadas pela PMMG.  Por sua vez, 460.9 horas de voo, 8,8% das horas realizadas em 

missões de polícia ostensiva foram em aeronaves da SEMAD e IEF. 

 

As horas voadas em apoio à SENASP também são decorrentes de um convênio, firmado em 

agosto de 2009, sob o nº 05/09, entre a União, por meio daquela Secretaria, e o estado de 

Minas Gerais, por meio da PMMG. A corporação recebeu um helicóptero modelo AS 350 B3,  

prefixo PP-MMG, o Pégasus 14 e, como contrapartida, conforme disposto na cláusula quarta, 

item II, alínea s, disponibilizou a aeronave em ações integradas com a Força Nacional de 

Segurança Pública.  

 

A TAB. 9 apresenta o número de horas voadas pela Unidade Aérea da PMMG, detalhando a 

participação de cada Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo no computo total. 
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TABELA 9 

Horas de voo realizadas pelo Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo, descriminadas por 

Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo - 01.01.2010 – 24.04.2013 

 

Unidade Quantidade de horas de voo  % 

1ª CoRpAer 6 490.5 78,5 

2ª CoRpAer 654.9 7,9 

3ª CoRpAer 457.7 5,5 

4ª CoRpAer 668.8 8,1 

Total 8271.9 100 

Fonte: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de 

Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer).  

  

  

Extrai-se, da TAB. 9, que 78,5% dos voos da Unidade Aérea da PMMG foram realizados pela 

1ª CoRpAer, com sede em Belo Horizonte. Essa prevalência é plenamente justificável, 

considerando os seguintes fatores:  

 

a) somente a 1ª CoRpAer opera os aviões da frota da PMMG e SEMAD, tipo de aeronave 

responsável por 1 130.4 horas de voo realizadas pela Unidade Aérea no período considerado, 

cerca de 13,7% do total; 

 

b) as aeronaves pertencentes à SEMAD e ao IEF e operadas pela PMMG ficam baseadas em 

Belo Horizonte. Por essa razão, todas as horas de voo realizadas nas aeronaves desses órgãos 

são computadas para a 1ª CoRpAer, o que representa 2 384.7 horas, cerca de 29% do total e 

37% das horas voadas pela subunidade; 

 

c) todas as horas de voo realizadas em missões da FTP, independentemente da tripulação 

aérea, são computadas para a 1ª CoRpAer;  

 

d) a 1ª CoRpAer está instalada na capital mineira, região que demanda uma maior quantidade 

de empenhos. Para tanto, a subunidade dispõe de uma maior capacidade operacional, 

incluindo aeronaves, tripulantes de voo e equipes de apoio, além de operar de forma 

ininterrupta, durante as 24 horas do dia, diferente do que ocorre nas demais CoRpAer, que 

operam ordinariamente no período diurno;   
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e) o GMG tem sua sede em Belo Horizonte, de onde partem a maior parte das missões em 

apoio àquele gabinete; 

 

f) o Pégasus 14, aeronave cedida à PMMG pela SENASP, está lotado na 1ª CoRpAer. Por 

essa razão, todas as missões em apoio àquela Secretaria partem de Belo Horizonte e são 

computadas para a 1ª CoRpAer; 

 

g) os treinamentos complementares e revalidações de CHT de pilotos, com utilização de 

aeronaves, são realizados em Belo Horizonte, computados para a 1ª CoRpAer. 

 

Observa-se, também, que as CoRpAer desconcentradas são responsáveis por 21,5% das horas 

de voo realizadas pela Unidade Aérea da PMMG. A 4ª CoRpAer, subunidade que realizou o 

maior número de horas de voo no período, atingiu a marca de 668.8 horas, pouco mais de 

trinta minutos de voo por dia. O baixo número de horas voadas pelas CoRpAer 

desconcentradas tem como fatores contribuintes, dentre outros, a incidência criminal nas 

respectivas macrorregiões, menor que a registrada na Macrorregião Central, e as 

características de emprego do recurso aéreo, sendo registradas, conforme detalhamento que 

será apresentado mais adiante, um menor número de horas voadas em apoio a outros órgãos.   

 

Outro fator que influencia o desempenho operacional das CoRpAer desconcentradas refere-se 

ao estado de conservação e os procedimentos de manutenção das aeronaves. As manutenções 

são realizadas, na maioria das vezes, em Belo Horizonte, sede da empresa contratada para 

esse fim, e estas, em razão da idade média da frota, das dificuldades orçamentárias do estado e 

dos procedimentos de manutenção recomendados pelo fabricante, muitas vezes dispendiosos e 

demorados, contribuem, em boa medida, para que as CoRpAer desconcentradas permaneçam 

por longos períodos sem as aeronaves, impactando no seu desempenho operacional.   

 

Para uma melhor visualização do cenário e compreensão do emprego operacional das 

CoRpAer desconcentradas, os GRAF. 4 a 6 apresentarão a descriminação das horas voadas 

realizadas por aquelas subunidades, em apoio aos diversos órgãos públicos que atuam em 

Minas Gerais. 
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a) 1ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo 

 

Verifica-se, da análise do GRAF. 3, que 43% das horas de voo realizadas pela 1ª CoRpAer 

foram destinadas a apoiar missões de outros órgãos da administração pública, destacando-se 

as em apoio à SEMAD, em decorrência de um convênio firmado entre as partes, conforme 

seção 6.3.1. É notório o impacto da participação da SEMAD nesses resultados, mas destacam-

se também o apoio ao GMG e a outros órgãos, constantes das planilhas do Sistema Pégasus, 

como ao CBMMG, a PCMG, ao Governo Federal e ao SAMU.  

 

 

GRÁFICO 3 – Percentual de horas de voo realizadas pela 1ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo, 

em apoio aos diversos órgãos públicos que atuam no estado de Minas Gerais - 01.01.2010 

– 24.04.2013. 

Fonte: Dados básicos: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo 

(Btl RpAer). Seção de Planejamento Operacional. Sistema Pégasus. 

 Elaborado pelo autor. 

Siglas: PMMG = Polícia Militar de Minas Gerais; SEMAD = Secretaria de Estado de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável; GMG = Gabinete Militar do Governador.  

 

b) 2ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo 

 

O emprego operacional nas CoRpAer desconcentradas apresenta características diferentes da 

1ª CoRpAer, com sede em Belo Horizonte. Naquelas há uma maior predominância do 

emprego do recurso aéreo em missões de polícia ostensiva. Na 2ª CoRpAer, em Uberlândia, 

as missões de polícia ostensiva representam 91% do total. As missões em apoio a outros 

órgãos representam 9%, com predominância dos mesmos órgãos apoiados pela 1ª CoRpAer, 

ou seja, SEMAD, com 6% e GMG, com 2% do apoio. Existem registros de apoio ao 

CBMMG, Polícia Federal e Polícia Rodoviária Federal, realizados de forma esporádica, não 

sitemática (GRAF.4).  
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GRÁFICO 4 – Percentual de horas de voo realizadas pela 2ª Companhia de Radiopatrulhamento 

Aéreo, em apoio aos órgãos públicos que atuam no estado de Minas Gerais - 

01.01.2010 – 24.04.2013. 

Fonte: Dados Básicos: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento 

Aéreo (Btl RpAer). Seção de Planejamento Operacional. Sistema Pégasus. 

 Elaborado pelo autor. 

Nota: Siglas: PMMG = Polícia Militar de Minas Gerais; SEMAD = Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; GMG = Gabinete Militar do Governador.  

 

c) 3ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo 

 

Na 3ª CoRpAer, o cenário de emprego operacional é semelhante ao da 2ª CoRpAer, com 

pequena variação na participação da SEMAD e GMG. Nesta subunidade, predomia o 

emprego do recurso aéreo em missões de polícia ostensiva, perfazendo 91% do total. Os 

principais órgãos apoiados também são a SEMAD, com 5% do apoio, e o GMG, com 3% do 

apoio. Ainda foram realizados sobrevoos em apoio à PCMG e ao SAMU (GRAF.5)  

 

 

GRÁFICO 5 – Percentual de horas de voo realizadas pela 3ª Companhia de Radiopatrulhamento 

Aéreo, em apoio aos diversos órgãos públicos que atuam no estado de Minas Gerais - 

01.01.2010 – 24.04.2013. 

Fonte: Dados básicos: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento 

Aéreo (Btl RpAer). Seção de Planejamento Operacional. Sistema Pégasus. 

 Elaborado pelo autor. 

Nota: Siglas: PMMG = Polícia Militar de Minas Gerais; SEMAD = Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; GMG = Gabinete Militar do Governador.  
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d) 4ª Companhia de Radiopatrulhamento Aéreo 

 

A 4ª CoRpAer apresenta resultados semelhantes ao das demais companhias desconcentradas, 

tendo como diferença básica uma maior participação da SEMAD como órgão destinatário dos 

serviços da subunidade aérea, perfazendo 18% do total. Em seguida, vem o GMG. Também 

há registros de apoio esporádico ao CBMMG e SAMU (GRAF.6). 

 

 

GRÁFICO 6 – Percentual de horas de voo realizadas pela 4ª Companhia de Radiopatrulhamento 

Aéreo, em missões de apoio aos diversos órgãos públicos que atuam no estado de 

Minas Gerais - 01.01.2010 – 24.04.2013. 

Fonte: Dados básicos: Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Batalhão de Radiopatrulhamento 

Aéreo (Btl RpAer). Seção de Planejamento Operacional. Sistema Pégasus. 

 Elaborado pelo autor. 

Nota: Siglas: PMMG = Polícia Militar de Minas Gerais; SEMAD = Secretaria de Estado de Meio 

Ambiente e Desenvolvimento Sustentável; GMG = Gabinete Militar do Governador.  
 

Observa-se, da análise das três CoRpAer desconcentradas, a predominância dos voos em 

missões de polícia ostensiva, com um pequeno percentual de emprego em apoio a outros 

órgãos, diferente do que ocorre na 1ª CoRpAer, onde mais de 40% das atividades da 

subunidade são destinadas ao atendimento de demandas externas à corporação. Isso decorre, 

entre outros motivos, pela inexistência de convênios de cooperação mútua entre a PMMG e 

outros órgãos da administração do estado. 

 

As três cidades sedes das CoRpAer desconcentradas, Uberlândia, Juiz de Fora e Montes 

Claros são as mais populosas do interior do estado e concentram as principais atividades 

econômicas, de saúde e de ensino de suas respectivas macrorregiões, para onde convergem 

diariamente milhares de pessoas e onde se registra uma forte presença do Estado, por meio de 

suas agências governamentais, responsáveis pela prestação de serviços públicos à sociedade, o 

que permite inferir a existência de demandas, semelhantes as que ocorrem na capital, e que 
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poderiam ser atendidas pelas subunidades aéreas por meio de convênio ou outro instrumento 

legal para a regulação da atividade. 
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8 CONCLUSÃO 

 

Para uma melhor compreensão e fundamentação teórica do objeto de estudo – o 

compartilhamento do recurso aéreo da PMMG na perspectiva de sua otimização - buscou-se 

inicialmente, conforme apresentado nas seções 2 e 3, compreender os conceitos de eficiência, 

eficácia e efetividade aplicáveis à administração pública, conhecer em que momento histórico 

a busca por eficiência tornou-se essencial e passou a fazer parte da agenda dos gestores 

públicos, bem como compreender a racionalização dos recursos à luz da teoria dos sistemas e 

entropia nas organizações públicas. 

 

Diferente da esfera privada, onde predominam o interesse financeiro e de seus proprietários e 

a maximização dos lucros, na esfera pública, o que deve prevalecer é o interesse ou a 

necessidade dos cidadãos. Neste sentido, o conceito de eficiência se amplia, vai além de seu 

viés econômico, de fazer mais com menos, abrangendo, também, a qualidade dos serviços 

públicos prestados, o atingimento dos objetivos estabelecidos e o atendimento dos interesses e 

das necessidades dos cidadãos. 

 

Por meio da contribuição dos diversos autores foi possível inferir que a busca por maior 

eficiência das ações governamentais tornou-se essencial no Brasil, em nível federal, a partir 

do final da década de 80 e início da década de 90, sobretudo no governo do então presidente 

Fernando Henrique Cardoso, sem, contudo, encontrar “solo fértil”, diferentemente do que 

ocorreu em alguns estados do país, entre eles Minas Gerais, que implementou, a partir de 

2003, um novo modelo de gestão pública que buscava uma maior eficiência do Estado, com 

forte viés econômico, a qualificação dos gastos públicos e a melhoria dos resultados das ações 

governamentais, adotando, como estratégia, o desenvolvimento de redes integradas de 

desenvolvimento, estimulando a integração e a cooperação entre os órgãos da administração 

do estado, a sociedade civil organizada e a iniciativa privada. 

 

A Polícia Militar de Minas Gerais, como órgão da administração direta e alinhado com a 

estratégia do governo do Estado, elaborou o seu planejamento estratégico para o período 

2012-2015 e estabeleceu como um de seus objetivos a melhoria da qualidade dos gastos 

públicos e a captação de recursos financeiros. Assim, tem-se que o objeto desta pesquisa 

encontra-se alinhado com a estratégia do governo do Estado e da instituição, uma vez que 

buscou verificar as possibilidades de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG, numa 
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perspectiva de qualificação do gasto público, fundamentada na redução do custo operacional 

da Unidade Aérea e da melhoria dos resultados das ações governamentais, por meio da 

ampliação dos serviços da Unidade Aérea da PMMG para atendimento das demandas de 

outras agências do estado.    

 

Na seção 4, foi apresentada a definição, para fins desta pesquisa, do “recurso aéreo”, 

abordando-se, ainda, o momento em que o este passou a ser utilizado na atividade de 

segurança pública no mundo e, em especial, na aviação policial brasileira. 

 

Na seção 5, foi apresentada a metodologia utilizada para o desenvolvimento da pesquisa, um 

estudo exploratório, de natureza qualitativa, aplicando-se técnicas de documentação direta e 

indireta. 

 

Na seção 6, foi abordado o emprego do recurso aéreo da PMMG, apresentando sua gênese, 

missão, doutrina de emprego, portfólio de serviços, bem como as experiências de 

compartilhamento do recurso aéreo. 

 

Da análise da missão da Unidade Aérea da PMMG, sobressaiu uma importante característica 

do emprego do recurso aéreo da PMMG – a necessidade de sua disponibilidade para pronto 

emprego, ou seja, para ser empregada a qualquer momento, o mais rápido possível, para 

atendimento de situações emergências. Este, talvez seja, o maior óbice ao compartilhamento 

do recurso aéreo da PMMG, no que se refere ao emprego da aeronave em missões de apoio a 

outros órgãos, sobretudo nas CoRpAer desconcentradas, onde há apenas uma aeronave. 

 

Entretanto, o modelo de emprego já foi experimentado em Minas Gerais, quando do início das 

atividades do Btl RpAer, em 1987, e continua sendo aplicado em estados que dispõem de uma 

frota menor de aeronaves, permanecendo o recurso aéreo subordinado diretamente às 

secretarias de defesa social dos respectivos estados, como  são os casos de Pernambuco e Rio 

Grande do Norte. Em Minas Gerais, até 2006, ano de criação da unidade aérea do CBMMG, 

as ocorrências de socorro público eram atendidas pela Unidade Aérea da PMMG. 

 

Quanto às experiências de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG, ficou evidenciada a 

vocação de sua Unidade Aérea a essa prática. No decurso de sua história, o Btl RpAer 

compartilhou, por meio de instrumentos formais ou informais, o seu recurso aéreo, quer seja a 
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suas instalações físicas, a sua estrutura de ensino e treinamento, mas sobretudo o seu 

conhecimento, o seu expertise, contribuindo, sobremaneira para a consolidação da aviação no 

Brasil nos campos da segurança pública, defesa social e meio ambiente. 

 

Corrobora, neste sentido, a experiência de compartilhamento do recurso aéreo entre a PMMG, 

a SEMAD e o IEF, firmado em 1998, por meio da qual as aeronaves daquela Secretaria e 

daquele Instituto passaram a ser administradas e operadas pela PMMG, aproveitando-se toda 

estrutura instalada da corporação, além de sua expertise, adquirida ao longo de mais de vinte e 

seis anos de operação, evitando-se gastos com a formação e o treinamento da tripulação, 

construção e manutenção de bases terrestres, estruturação de um sistema de abastecimento 

para atendimento de missões em todo território mineiro, aquisição de veículos de apoio, 

contando ainda com uma equipe técnica qualificada para assessoramento, elaboração de 

especificações técnicas e realização de certames licitatórios, enfim, toda sorte de apoio 

necessário à execução da atividade aérea, desonerando aquelas organizações, liberando-as 

para a execução do seu negócio, no caso a preservação do meio ambiente. 

 

Outra inferência refere-se ao portfólio de serviços ofertados pela Unidade Aérea da PMMG.   

Embora haja uma infinidade de possibilidades de emprego do recurso aéreo da PMMG, 

conforme apontado na seção 6.3, este está restrito aos serviços destinados ao atingimento dos 

objetivos estratégicos da instituição.  

 

Entretanto, dentro desse novo contexto de gestão pública do estado de Minas Gerais, onde se 

busca a eficiência das ações governamentais, a qualificação do gasto público e a melhoria dos 

resultados, por meio da integração dos órgãos pertencentes à estrutura administrativa do 

estado, da intersetorização, do estímulo à participação da sociedade civil organizada e 

iniciativa privada na busca de soluções cooperativas para as questões de interesse da 

sociedade, abre-se um novo caminho para o emprego do recurso aéreo da PMMG para 

atendimento das demandas dos demais órgãos públicos que atuam no estado. 

 

A este respeito, há de se considerar os óbices aflorados pela pesquisa, dentre eles os ajustes 

necessários ao financiamento dos custos operacionais decorrentes da ampliação das 

atividades, a definição clara da prioridade de emprego do recurso aéreo à PMMG que, em 

razão das características de sua missão institucional, necessita deste recurso disponível para 

pronto emprego.  
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Conforme foi apresentado nesta pesquisa, a manutenção do recurso aéreo da PMMG é 

onerosa. Com a ampliação dos serviços para atendimento de outros órgãos públicos da 

administração do estado, do município ou da união, estes impactariam ainda mais a 

capacidade orçamentária e financeira da PMMG.  

 

Na seção 7, foi apresentada a análise da situação atual do recurso aéreo da PMMG, 

compreendendo a estruturada de funcionamento da Unidade Aérea da PMMG, detalhando sua 

estrutura organizacional (administrativa e operacional), alocação dos recursos humanos e 

principais funções, instalações físicas (base terrestre), sistema de abastecimento de 

combustíveis de aviação, aeronaves e demais recursos logísticos, bem como a composição do 

custo do Btl RpAer e o cenário de emprego operacional da unidade.  

 

Por meio das informações apresentadas foi possível conhecer o recurso aéreo da PMMG, sua 

capacidade instalada, potencialidades e fraquezas, e fazer inferências quanto as suas 

possibilidades de compartilhamento, que serão apresentadas por atividade, conforme segue: 

 

a) Estrutura administrativa 

 

Verifica-se que a estrutura administrativa da PMMG é constituída, dentre outras, por seções 

especializadas, com profissionais qualificados e com expertise na gestão e operacionalização 

do recurso aéreo da PMMG, compreendendo a gestão de pessoas, operações, inteligência, 

finanças, logística, relações públicas, aquisição de materiais de consumo e a contratação de 

serviços, gestão da manutenção das aeronaves e do apoio de solo, necessários ao 

desenvolvimento das atividades aéreas, segurança de voo, formação e treinamento de pessoal.  

 

Assim, conclui-se que a estrutura administrativa do Btl RpAer pode ser compartilhada com 

outros órgãos públicos, aproveitando-se do conhecimento adquirido pela Unidade aérea ao 

longo dos seus mais de 26 anos de operação, maximizando os resultados do recurso 

disponibilizado pelo estado, atendendo um maior número de demandas. 

 

b) Estrutura operacional 

 

Observa-se que a articulação operacional da Unidade Aérea da PMMG, c.onstituída por 

quatro Companhias de Radiopatrulhamento Aéreo, três delas desconcentradas, lhe permite 
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atender, no menor tempo possível e com a máxima eficiência, em consonância com os 

pressupostos da rapidez no atendimento e da oportunidade de emprego, ocorrências nos 

diversos rincões do estado. O Btl RpAer ainda possui um projeto de expansão da atividade 

aérea, por meio da criação de outras duas bases, em Governador Valadares e Varginha.  

 

Esse modelo concebido pela PMMG possui, nas CoRpAer desconcentradas, uma capacidade 

instalada a maior do que a demanda ordinariamente apresentada. No período considerado para 

efeitos desta pesquisa, a 4ª CoRpAer, subunidade que registrou o maior número de horas no 

período, realizou, em média, trinta minutos de voo por dia.  

 

Considerando a distribuição espacial da unidade pelo estado, sua capacidade operacional e as 

demandas de órgãos externos, a corporação, sobretudo nos campos de defesa civil, socorro 

público e meio ambiente, conclui-se que as atividades das subunidades podem ser ampliadas e 

adequadas para apoio a outras atividades, diversas das de polícia ostensiva, otimizando-se o 

recurso aéreo da PMMG. 

 

Na 1ª CoRpAer, a situação é diferente das demais. A subunidade é empregada durante as 24 

horas do dia, concentra todas as atividades de apoio à SEMAD, IEF e SENASP, além de ser 

responsável por todas as missões realizadas pelos aviões. A companhia ainda é empregada 

nos treinamentos e cursos de formação de tripulantes, o que restringe as suas possibilidades de 

compartilhamento. 

 

c) Instalações físicas (base terrestre) 

 

Da análise das bases terrestres das subunidades aéreas da PMMG, conclui-se que as estas 

possuem infraestrutura adequada à guarda de aeronaves, acondicionamento de materiais, 

enfim, à gestão operacional e administrativa da atividade aérea.  

 

Entretanto, referente à disponibilidade de vagas para hangaragem de aeronaves diversas da 

frota da PMMG, existem cinco vagas na base de Montes Claros, sendo possível inclusive a 

guarda de aeronaves de asa fixa, duas vagas em Uberlândia e uma em Juiz de Fora, sendo 

estas exclusivamente para helicópteros até o porte do modelo predominantemente na frota da 

PMMG.    
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Quanto à possibilidade de compartilhamento da infraestrutura do hangar para funcionamento 

de mais de uma instituição, conclui-se que a situação é possível nas bases de Montes Claros, 

Juiz de Fora e na futura base de Uberlândia, no aeroporto da cidade, sendo necessária, 

entretanto, a realização de obras de ampliação e adequação. 

 

d) Sistema de abastecimento de aviação 

 

Conclui-se que o sistema de abastecimento de combustíveis de aviação do Btl RpAer possui, 

em sua rede orgânica de postos de abastecimento, uma capacidade adequada para atender à 

demanda de outros órgãos públicos do estado, considerando a sua capacidade de 

armazenagem e a sua distribuição geográfica. 

 

Entretanto, quanto ao sistema de distribuição de combustíveis, há restrições de 

compartilhamento, sobretudo na 1ª CoRpAer, onde há somente uma UAA disponível e a 

possibilidade da realização de missões simultâneas. Nas CoRpAer desconcentradas, 

considerando a quantidade de missões realizadas e a possibilidade de utilização de camionetas 

em complementação ao sistema, o compartilhamento é viável.  

 

e) Aeronaves 

 

Verifica-se que as características das aeronaves pertencentes à frota de aeronaves da PMMG, 

predominantemente do tipo helicóptero, categoria multimissão, proporcionam uma variedade 

de possibilidades de emprego do recurso aéreo da corporação para atendimento das demandas 

das demais agências públicas que prestam serviço no estado de Minas Gerais. Além dos 

helicópteros, a unidade ainda dispõe de um avião, categoria transporte, o que amplia ainda 

mais as suas possibilidades de compartilhamento. 

 

Outro aspecto, do qual não se poderá prescindir quando da análise da viabilidade do 

compartilhamento das aeronaves é a idade média da frota de aeronaves. A idade média das 

aeronaves da PMMG é superior a vinte anos, o que requer, por determinação dos respectivos 

fabricantes, procedimentos de manutenção mais aprofundadas em suas peças, componentes e 

acessórios, além de uma maior probabilidade de recorrência de panes, aumentando os custos 

operacionais, contribuindo para a diminuição da disponibilidade das aeronaves e para a 

quebra da continuidade dos serviços. 
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f) Gastos da Unidade Aérea da PMMG 

 

Observa-se, da análise dos gastos da Unidade Aérea da PMMG que os custos fixos e as 

despesas, realizadas independentemente da quantidade de horas de voo e missões executadas 

pela unidade em um período considerado, representam os principais itens na composição do 

valor da hora de voo e do custo operacional do Btl RpAer, representando 76% do total das 

Despesas Correntes, aproximadamente R$ 44 730,00 (quarenta e quatro milhões setecentos e 

trinta mil reais) entre os anos de 2006 e 2009.    

 

Assim, conclui-se que ampliando as atividades da Unidade Aérea da PMMG para 

atendimento das demandas de outros órgãos públicos, reduz-se o valor da hora de voo das 

aeronaves e do custo operacional da PMMG, desde que os gastos decorrentes dessa ampliação 

sejam custeados pelos órgãos apoiados ou por outra fonte orçamentária do estado. 

 

g) Cenário de emprego operacional 

 

Da análise do cenário do emprego operacional das aeronaves, conclui-se que as missões em 

apoio a órgãos externos à PMMG representam uma parcela significativa das horas de voo 

realizadas pelo Btl RpAer, cerca de 37% do total, mas que estas estão concentradas em 

poucos órgãos, sobretudo na SEMAD e GMG, e realizadas pela 1ª CoRpAer.  

 

Evidencia-se que, nas CoRpAer desconcentradas, o apoio a órgãos externos é pouco 

significativo e ocorre de forma esporádica. A pequena representatividade deve-se mais à 

ausência de uma política de compartilhamento do recurso aéreo nestas companhias do que a 

capacidade destas. Corroboram, neste sentido, os dados do emprego operacional da 4ª 

CoRpAer, companhia desconcentrada que realizou o maior número de horas de voo, no 

período considerado nesta pesquisa, uma média de pouco mais de trinta minutos de voo por 

dia. 

  

Nesse sentido, a pesquisa comprovou a existência de possibilidades de compartilhamento do 

recurso aéreo da PMMG, por meio do qual poderá ser atendido um maior número de 

demandas do estado, com o recurso já disponibilizado, aumentando a eficiência do serviço, 

melhorando a qualidade do gasto público, a racionalização do recurso, evitando a duplicação 
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de esforços e a perda desnecessária de energia e de recursos, bem como a melhoria dos 

resultados das ações governamentais, agregando valor aos cidadãos mineiros.  

 

Para a PMMG, as principais vantagens afloradas são: a redução do seu custo operacional, a 

captação de recursos externos para a manutenção da atividade aérea e o aumento da segurança 

subjetiva, alcançada pela presença de policiais militares fardados e de uma aeronave 

caracterizada com as cores e logomarca da instituição nas diversas localidades do estado onde 

estiver sendo desenvolvida a missão de apoio a outro órgão. 

 

Por fim, conclui-se que, consubstanciado nos ensinamentos de Pereira, Abrúcio, Di Pietro, 

Meirelles, Gomes, dentre outros autores, que não resta outro caminho aos gestores públicos, 

neste cenário de recursos públicos parcos, pequeno crescimento econômico e uma demanda 

cada vez maior por serviços públicos de qualidade, senão a busca por uma gestão pública 

mais eficiente, tirando-se o máximo rendimento dos recursos disponibilizados pelo estado e 

custeados pela sociedade, provendo os serviços essenciais e as necessidades básicas dos 

cidadãos, quais sejam uma vida digna, com saúde, emprego, lazer educação e segurança. 

 

Consubstanciado nas informações apresentadas nesta pesquisa, na experiência do 

entrevistado, Cel PM QOR Fontana e na observação individual do pesquisador, afloraram-se 

algumas sugestões, que poderão contribuir para a maximização dos resultados do recurso 

aéreo da PMMG, o uso racional dos recursos públicos do estado, o aumento da eficiência dos 

serviços prestado pela instituição, com o emprego de aeronaves, enfim, para a qualificação do 

gasto público. São as seguintes: 

 

a) aquisição de combustíveis e lubrificantes aeronáuticos para as aeronaves operadas por 

órgãos públicos do estado, por meio do Sistema de Registro de Preços
60

, tendo como 

administrador a Unidade Aérea da PMMG. Considerando o volume negociado, o preço por 

litro do combustível poderá sofrer redução significativa, que impactará na redução do custo 

operacional da atividade.  

 

                                                 
60

 Sistema de Registro de Preços - conjunto de procedimentos para registro formal de preços relativos à prestação 

de serviços e aquisição de bens, para contratações futuras, precedido de licitação nas modalidades concorrência 

ou pregão (Decreto nº 7 892/13, de 23 jan. 2013). 

Allison Vericio
Realce
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A mediada ainda poderia ser aplicada para a aquisição de outros materiais, de consumo ou 

permanente, e para a contratação de serviços comuns aos órgãos públicos do estado de Minas 

Gerais que possuem ou operam o recurso aéreo, dentre eles peças, componentes, 

equipamentos e acessórios para as aeronaves do mesmo modelo, como exemplo para o 

helicóptero modelo AS 350 B2, predominante nas frotas da PMMG, CBMMG, SEMAD, IEF 

e PCMG, sob a administração da Unidade Aérea da PMMG; 

 

b) contratação de seguro de frota, modalidade CASCO
61

, para todas as aeronaves 

pertencentes aos órgãos da administração direta do estado, centralizada e administrada pela 

Unidade Aérea da PMMG; 

 

c) utilização das equipes da Seção de Licitações e Contratos, Seção de Manutenção de 

Aeronaves e Seção de Apoio Operacional, para assessoria técnica referente à elaboração de 

editais de licitação, especificações técnicas para a aquisição de materiais e contratação de 

serviços; 

 

d) criação, na Unidade Aérea da PMMG, de um centro para a formação e treinamento 

profissional da tripulação aérea dos órgãos públicos do estado de Minas Gerais, bem como 

para a formação e o treinamento de brigadistas, em parceria com o CBMMG, empregados nas 

brigadas dos parques florestais do estado e na FTP e centralizando essa atividade no Btl 

RpAer, aproveitando-se da experiência da instituição nessa seara e da infraestrutura instalada;   

 

e) utilização, por parte de todos os órgãos públicos do estado de Minas Gerais que operam o 

recurso aéreo, da rede orgânica de abastecimento de aeronaves da PMMG, aproveitando-se de 

toda infraestrutura já existente, com postos estrategicamente distribuídos pelo território 

mineiro, aumentando a potencialidade de emprego do recurso e evitando-se a duplicação de 

gastos e esforços, necessários a criação de uma nova estrutura; 

 

f) utilização, para apoio em missões realizadas por outros órgãos públicos no interior de 

Minas Gerais, das equipes da TASA, para transporte de material de apoio de solo e 

combustíveis. Este apoio limitar-se-ia às CoRpAer desconcentradas, que possuem uma 

                                                 
61

 Seguro opcional para aeronaves. 

Allison Vericio
Realce
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capacidade operacional adequada a esse atendimento, restringindo, entretanto, o apoio a 

pequenos períodos, a fim de não prejudicar as atividades ordinárias destas;  

 

g) implementação do sistema de custos no Btl RpAer, conforme proposta realizada por meio 

do estudo de Ferreira (2010), o que permitirá ao gestor do recurso aéreo da PMMG conhecer 

o custo de cada policial militar, equipe ou missão, possibilitando o estabelecimento de valores 

para o ressarcimento das missões realizadas em apoio aos diversos órgãos públicos; 

 

h) disponibilização de vagas para hangaragem de aeronaves, permanente ou temporária, 

pertencentes a outros órgãos públicos que operam no estado de Minas Gerais, nas 

subunidades que dispuserem de vagas ociosas. As aeronaves hangaradas ainda poderiam 

compartilhar do serviço de reboque, inspeções pré, inter e pós-voo e auxílio na partida do 

motor pela GPU; 

 

i) utilização, pela SEMAD e IEF, das aeronaves das CoRpAer desconcentradas para a 

realização de missões ambientais nas macrorregiões atendidas pelas respectivas subunidades 

aéreas, evitando-se deslocamentos longos e onerosos ao erário público. Quando do emprego, 

como contrapartida, as aeronaves da SEMAD e IEF poderiam ser utilizadas pela PMMG em 

missões de polícia ostensiva; 

 

j) ampliação dos serviços das CoRpAer desconcentradas para atendimento das missões 

afetas ao CBMMG e SAMU. Tratam-se de atividades realizadas exclusivamente pela PMMG 

até o ano de 2006, ano da criação da unidade aérea do CBMMG, e que poderiam ser 

realizadas pela PMMG nas localidades desprovidas desse serviço, de forma sistematizada e 

não como vem ocorrendo atualmente, de forma esporádica. Ainda, poderiam ser atendidos 

outros órgãos públicos que prestam serviços no estado, tais como a SES, Departamento de 

Obras do Estado, SUAPI, DER, COPASA, órgãos municipais de trânsito, entre outros, 

inclusive na 1ª CoRpAer; 

 

k) utilização das instalações físicas das 3ª e 4ª CoRpAer para a instalação de outra unidade 

aérea, do CBMMG ou outro órgão público que opera o recurso aéreo no estado de Minas 

Gerais. Ainda, poderia ser compartilhada a estrutura de apoio às operações, incluindo 

mecânicos, ferramental, equipes de apoio de solo e equipamentos especiais, sendo necessárias 
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algumas obras de ampliação e ou adequação. A nova base terrestre da 2ª CoRpAer, em fase de 

concepção, também poderia ser adequada para o atendimento de um outro órgão; 

 

l) realização de novas pesquisas a fim de se estabelecer, por Companhia de 

Radiopatrulhamento Aéreo, quais as atividades podem ser compartilhadas, além de uma 

diretriz de emprego que contemple, entre outros aspectos, a prioridade de emprego, quais 

órgãos ou atividades podem ser apoiados, as limitações do apoio referentes a horas de voo, 

tempo e distância de afastamento da sede; 

 

m) criação de um fórum para debater o tema, a fim de se buscar subsídios e sugestões para a 

implementação da estratégia de compartilhamento dos diversos recursos públicos do estado de 

Minas Gerais. 

 

É importante ressaltar que as formas de compartilhamento sugeridas nesta pesquisa são 

onerosas, custeadas pelos respectivos órgãos apoiados, de forma direta, por meio de convênio 

ou outro dispositivo legal, ou por meio da criação de uma rubrica orçamentária específica para 

o financiamento dos gastos complementares, decorrentes da ampliação dos serviços. 

 

 

  

 

Allison Vericio
Realce
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APÊNDICE - Roteiro de entrevista. 

 

NOME:_______________________________________________________________ 

FUNÇÃO:_____________________________________________________________ 

DATA: _______________________________________________________________ 

REFERÊNCIA: Unidade Aérea da PMMG - 2013. 

 

Experiências e possibilidades de compartilhamento do recurso aéreo da PMMG 

Belo Horizonte – Minas Gerais - 2013 

 

Atividade Descrição Vantagem e 

desvantagens 

Base Terrestre (instalações físicas)   

Ensino e Treinamento   

Guarnição Aérea (somente tripulação)   

Guarnição Aérea completa    

Equipe de Apoio de Solo (TASA)   

Manutenção de Aeronaves   

Integração administrativa   

Integração operacional   

Sistema de Abastecimento de 

combustíveis de aviação 

  

Gestão administrativa e operacional   

Outras, a critério do entrevistado.   

 


