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“Lembrem-se que é a nobreza da missão que os afasta 

nesse momento de seus entes e amores” (Trecho da 

mensagem enviada na noite de natal aos membros da 

tripulação do Guará 01 pelo Comandante do Btl RPaer.). 

 

“...mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas 

forças. Voam alto como águias; correm e não ficam 

exaustos, andam e não se cansam.” (Is 40:31). 
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1ª TRIPULAÇAO DA AERONAVE PP-IEF – GUARÁ 01 

 

Comandante da Aeronave: 106.745-3 – Maj PM Messias Alan de Magalhães 

 Experiência Profissional: Piloto Comercial de Helicóptero (PCH), Instrutor de Voo 

de Helicóptero (INVH), 2500 horas de voo; chefe da seção de planejamento 

operacional do Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (BTL RpAer) da PMMG. 

Cursos na área de aviação:  

Curso de Piloto Privado de Helicóptero – Itajubá/MG (2002) 

Curso de Piloto Comercial de Helicóptero – Belo Horizonte (2004) 

Curso de Instrutor de Voo de Helicóptero - Belo Horizonte (2007) 

II Fórum Regional do Serviço de Investigação e Prevenção de Acidentes Aéreos da 

Aviação de Segurança Pública e Defesa Civil – Vitória/Espírito Santo (2008) 

 Curso de Facilitador em Corporate Resource Management (CRM) – Rio de Janeiro 

(2008) 

Curso de Oficial de Segurança de Voo – Brasília (2010) 

Curso de Examinador Credenciado – Rio de Janeiro (2012) 

 

Comandante das operações Aéreas: 132.009-2 – 1º Ten PM Evaldo Almeida 

Brasileiro. 

Experiência Profissional: Piloto Privado de Helicóptero (PPH), com 340 horas de 

voo; Chefe das seções de transportes, de apoio operacional e de armamento e tiro 

do BTL RpAer. 

Curso na área de aviação:  

Piloto Privado de Helicóptero pela escola EFAI em 2010; 

Curso de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO) pela ANAC 

em 2013 

 

Tripulante Operacional 01: 135.353-1– 2º Sgt PM Pedro Milhem Ygnatios Junior. 

Experiência Profissional: Tripulante Operacional no Btl RPaer desde 2009; Auxiliar 

da seção de segurança de voo do Btl RPaer e da Seção de Apoio de Solo, TASA. 

Cursos:  

Curso de Procedimentos ROTAM - BTL ROTAM/PMMG, Ano 2007;  

Curso de Tripulante Operacional - BTL RPAer/PMMG, Ano 2009;  
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Curso de Instrutor em Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais - SEMAD, Ano 

2011;  

 

Tripulante Operacional 02: 140.497-9 – 3º Sgt PM Rosiane Rodrigues Xavier 

Souza. 

Experiência Profissional: Tripulante Operacional desde 2012 e auxiliar da seção 

de comunicação organizacional do BTL RpAer. 

Cursos: 

Curso de Tripulante Operacional - BTL RPAer/PMMG, Ano 2012 

 

Mecânico de voo: 131.197-6 – Cb PM Fagner Vieira Samos.  

Experiência Profissional: Mecânico de voo no Btl RPaer desde 2011 

Cursos: 

 

Técnico de apoio de solo 01 104.830-5, Sub Ten PM Marcelo Pacheco Ferreira 

Experiência Profissional: Motorista com carteira de habilitação na categoria D; 

Integrante da equipe TASA da 4ª Corpaer (Juiz de Fora). 

 

Técnico de apoio de solo 02 104.830-5, Cb PM Clodoaldo Victor de Oliveira  

Experiência Profissional: Motorista com carteira de habilitação na categoria AE; 

Integrante da equipe TASA da 4ª Corpaer (Juiz de Fora). 
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2ª TRIPULAÇAO DA AERONAVE PP-IEF – GUARÁ 01 

 

Comandante da Aeronave: 108.650-3 – Maj PM Marcos Vander Ramos 

Experiência Profissional: Piloto Comercial de Helicóptero (PCH), Instrutor de Voo 

de Helicóptero (INVH), 1650 horas de voo; chefe da Seção de Apoio de Solo do 

Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl RpAer) da PMMG. 

Cursos na área de aviação:  

Curso de Piloto Privado de Helicóptero – Belo Horizonte/MG (2003). 

Curso de Piloto Comercial de Helicóptero – Belo Horizonte/MG (2006). 

Curso de Instrutor de Voo de Helicóptero – Belo Horizonte/MG (2010). 

 

Comandante das Operações Aéreas: 129.235-8 – 1º Ten PM Gustavo Coelho Vaz. 

Experiência Profissional: Piloto Comercial de Helicóptero (PCH), com 490 horas 

de voo; auxiliar do Núcleo de Formação Aeronáutica do Btl RpAer. 

Curso na área de aviação:  

Curso de Piloto Privado de Helicóptero – Belo Horizonte/MG (2010) 

Curso de Piloto Comercial de Helicóptero – Belo Horizonte/MG (2013) 

Curso de Sistema de Gerenciamento de Segurança Operacional (SGSO) – Belo 

Horizonte/MG (2013) 

 

Tripulante Operacional 01: 126.135-3 – 2º Sgt PM Wallace Mendonça Alves. 

Experiência Profissional: Tripulante Operacional no Btl RPaer desde 2009; auxiliar 

da TIC. 

Cursos: 

Curso de Tripulante Operacional – Blt RpAer/PMMG, Ano 2009. 

 

Tripulante Operacional 02: 137.198-8 – 3º Sgt PM Marcos Marcelino da Silva. 

Experiência Profissional: Tripulante Operacional desde 2012; auxiliar da seção de 

comunicação organizacional do Btl RpAer. 

Cursos: 

Curso de Tripulante Operacional – Btl RpAer/PMMG, ano 2012. 

 

Mecânico de voo: 149.374-1 – Sd PM Igor Alexandre Lelis. 
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Experiência Profissional: Mecânico de voo no Btl RpAer desde 2010. 

Cursos: 

GMP e Célula (Esquilo AS 350). 

 

Técnico de Apoio de Solo (TASA) 110.424-9, 1º Sgt PM Marcos Rodrigues 

Amaral. 

Experiência Profissional: Motorista com carteira de habilitação na categoria D; 

integrante da equipe TASA desde 1995. 

Cursos: 

Curso de Observador Aéreo (1998). 

Curso de Resgate (2000). 

Curso de combate a incêndios florestais (2001). 

Guerrilha e sobrevivência (2003). 

Curso de Transporte de Produtos Perigosos (MOPE) (2006). 
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1 INTRODUÇÃO 
 

  A mesorregião do Vale do Rio Doce é uma das doze mesorregiões do 

Estado de Minas Gerais, é formada pela união de 102 (cento e dois) municípios 

agrupados em sete microrregiões, e tem como cidades principais Aimorés, 

Caratinga, Coronel Fabriciano, Governador Valadares, Guanhães, Ipatinga, Mantena 

e Timóteo. Tem como atividades econômicas principais a indústria, comércio, 

agricultura e pecuária. Nessa temporada de chuvas, as cidades apoiadas 

diretamente pelo Btl RpAer foram Itueta, Aimorés e Virgolândia. 

  Itueta: é um município mineiro pertencente à Microrregião de Aimorés 

e está localizada a uma distância de cerca de 400 (quatrocentos) km de Belo 

Horizonte. Sua população, de acordo com dados do IBGE, é de pouco mais de 

6.000 (seis mil) habitantes com cerca de 54% dessa população vivendo em área 

urbana e 46% na zona rural. 

  Na década de 2.000 o núcleo urbano de Itueta precisou ser relocado, 

devido à inundação da localidade em decorrência da formação do lago da Usina 

Hidrelétrica de Aimorés, resultando em problemas à população, a exemplo de perda 

de referências e dificuldades de convívio social. A nova cidade, no entanto, foi 

totalmente planejada e urbanizada, contando com serviços que antes não existiam, 

como estação de tratamento de esgoto e de lixo, centro cultural, museu, terminal 

rodoviário e acesso pavimentado às cidades vizinhas através da BR-259, e 

manifestações culturais, como o artesanato e a Festa de São João, padroeiro 

municipal, continuam presentes na vida do ituetano e se destacam localmente. 

  O relevo do município de Itueta é predominantemente montanhoso. Em 

aproximadamente 50% do território há o predomínio de terras montanhosas, 

enquanto que cerca de 40% é coberto por mares de morros e terrenos ondulados e 

10% lugares aplainados. A altitude máxima encontra-se no Morro da Jacutinga, que 

chega aos 880 metros, enquanto que a altitude mínima está na foz do Ribeirão 

Resplendor, com 229 metros. Já o ponto central da cidade está a cerca de 100 

metros. 

  O principal rio que passa por Itueta é o Rio Doce, porém o território 

municipal é banhado por vários pequenos rios e córregos, sendo alguns deles o Rio 

Manhuaçu, o Ribeirão Resplendor e o Córrego Quatis, fazendo parte da Bacia do 

Rio Doce. Por vezes, na estação das chuvas, os rios que cortam o município, 
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principalmente o Rio Doce, sofrem com a elevação de seus níveis, provocando 

enchentes em suas margens, o que exige a existência de um sistema de alerta 

contra enchentes eficaz. A cidade foi uma das mais afetadas pelas enchentes de 

1979, que atingiram vários municípios do leste mineiro banhados pelo Rio Doce e 

seus afluentes, e em 2003 fortes chuvas provocaram novamente grandes 

inundações nas proximidades dos rios. 

  Aimorés: A cidade de Aimorés está situada no extremo leste de Minas, 

fazendo divisa com o Estado do Espírito Santo. Está localizada a uma distância de 

cerca de 440 (quatrocentos e quarenta) km de Belo Horizonte e sua população está 

estimada em 25.675 (vinte e cinco mil, seiscentos e setenta e cinco) habitantes, de 

acordo com o IBGE. 

  O relevo do município de Aimorés é predominantemente ondulado. Em 

aproximadamente 40% do território aimoreense há o predomínio de terrenos 

ondulados, enquanto que 30% é coberto por mares de morros e montanhas e os 

outros 30% restantes são lugares planos. A altitude máxima encontra-se na Serra da 

Mata Fria, situada a sul do município, que chega aos 1.118 (mil, cento e dezoito) 

metros, enquanto que a altitude mínima está no Rio Doce, chegando a 83 (oitenta e 

três) metros acima do nível do mar, em um trecho a nordeste da cidade. Vários 

agrupamentos rochosos são alguns dos principais atrativos do município, tais como 

a pedra Bonita, a pedra da Fundanga, a pedra da Onça e a pedra Lorena. 

  Especula-se que um suposto meteorito tenha alterado o curso do Rio 

Doce, um dos principais cursos hidrográficos que banham o município, que faz parte 

da bacia do rio Doce. Seu potencial hídrico favoreceu a construção da Usina 

Hidrelétrica de Aimorés, hoje a maior do leste mineiro. Além do Rio Doce, ainda há 

outros vários rios e pequenos córregos, sendo os principais o Rio Capim, o Rio 

Manhuaçu e o Rio Doce. 

  Virgolândia: É um município brasileiro do estado de Minas Gerais. 

Segundo o IBGE Sua população estimada em 2013 era de 5.720 habitantes. 

  O seu nome foi Ramalhete, em virtude de existir muita vegetação tipo 

parasita, que enfeitava o Córrego do Palmital. Ramalhete teve como primeiros 

habitantes: Florêncio Malta e Vicente Bragança. Foi Florêncio Malta que doou o 

terreno para a construção do povoado. Depois vieram muitos outros: Sebastião 

Magela, construtor da primeira capela, Augusto Coelho, Dona Arlinda, José Leite, 

João Jorge, que foi o 1º Juiz de Paz e Gino Leite. Logo esse povo sentiu a 
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necessidade de uma escola para seus filhos. Surgiu então o primeiro professor, 

Joaquim Eleto, vindo de São João Evangelista, com sua esposa e conseguiu junto 

ao Prefeito de Peçanha, fundar a primeira escola cujo nome era Escolas Reunidas 

São Gonçalo do Ramalhete. 

  Este povo, para sua sobrevivência, desenvolvia várias atividades 

agrícolas. Cultivavam milho, arroz, café, fumo, feijão, batata, cana de açúcar etc. 

Havia também a criação de suínos, aves e equinos. Tudo isso era exportado para as 

cidades vizinhas pelos meios de transporte que haviam na região. Os tropeiros mais 

conhecidos na região eram: Chico Viana, Joaquim Vilela, José Baiano, que levavam 

os produtos daqui e traziam sal e querosene de fora. Às vezes o carro de boi era 

utilizado para transportar madeiras, pois Ramalhete era uma região que produzia 

variadas madeiras de lei. As mulheres também não fugiam à regra. Usavam belas 

montarias, andavam nos ciliões, hoje bastante superados. A cerâmica também 

surgiu, havendo grande número de paneleiras, oleiros, sendo os principais: Maria 

Cândida, Florzinha, José Leite e Manoel Rosa. As baianas dedicavam-se à 

fabricação de rendas que eram vendidas em toda região. 

  Ramalhete também foi o foco de garimpeiros. A primeira lavra de ouro 

foi descoberta pelo Sr. Moisés, na região de Santa Cruz da Lapa, hoje terreno do 

Senhor Isnar de Matos. As festas religiosas eram muito animadas. Destacava-se de 

modo especial a festa do Rosário, pela beleza e singeleza do rei, da rainha e de 

seus cavalheiros e de suas damas. 

  Com tudo isso surgiu, então, a necessidade de manter um intercâmbio 

entre as cidades vizinhas. Foi aí que apareceu o primeiro serviço dos Correios e 

Telégrafos. Ramalhete foi instalada a 28 de dezembro de 1948 e inaugurada cidade 

em 1º de janeiro de 1949 com o nome de Virgolândia. Esse nome foi dado em 

homenagem à Virgem Maria. A palavra Virgolândia quer dizer "terra da Virgem". 

  Localizada na região do vale do rio doce, Virgolândia limita-se com os 

municípios de Santa Maria do Suaçuí, Coroaci, Peçanha e Nacip Raydan. Assim 

como a maioria dos municípios mineiros, a topografia da cidade é bastante 

acidentada, privilegiada pelas cachoeiras e matas nativas. 

  O clima de Virgolândia é classificado como tropical de altitude, 

característica advinda de sua altitude média de 470 metros acima do nível do mar e 

da latitude de 19,9ºS e longitude de 43,9ºW, em que o período de verão registra 
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chuvas e temperaturas elevadas, enquanto o inverno é caracterizado por baixas 

temperaturas e pouca precipitação. 

  A temperatura é amena durante o ano, variando em média de 17°C a 

32°C, sendo a média anual de 26º. O mês mais frio geralmente é julho, com uma 

temperatura mínima absoluta registrada de 5°C no dia 27 de junho de 2010. O mês 

mais quente costuma ser janeiro, com uma temperatura máxima podendo chegar a 

40ºC. A cidade conta com a proteção de várias montanhas, que barra os ventos 

mais fortes. A umidade relativa do ar gira em torno de 70% e a média anual de 

chuvas é de 1.600mm, sendo mais frequentes de dezembro a março. Virgolândia 

está localizada a cerca de 450km distante do mar. 

 

2 TEATRO DE OPERAÇÕES 
 

  A região norte do município de Itueta está encravada em vales de 

montanhas e cortada por vários rios e riachos que desaguam no Rio Doce. O acesso 

à região feito por meio de estradas sem pavimentação e a alternativa para sobrepor 

os diversos cursos d’água existentes na região é a construção de pontes, sendo 

algumas de alvenaria e outras de madeira, sobretudo aquelas localizadas em 

propriedades rurais. Toda a região norte de Itueta é separada da sede do município 

pelo rio Doce, cuja largura chega a mais de 1 km em alguns pontos. 

  Destaca-se nesta região a Vila Neitzel, que é uma comunidade de 

pequenos produtores de café, milho, batata e inhame de origem europeia. A origem 

desse povoado remete à década de 1940, quando cerca de dois mil refugiados 

alemães chegaram e se instalaram na região. O nome é em decorrência da origem 

alemã de seus fundadores, o que pudemos verificar também da fisionomia e nome 

da maioria dos seus moradores. 

  Toda essa região norte de Itueta foi atingida e ficou isolada, quer por 

desmoronamento de barreiras, quer pela queda de pontes. O isolamento da região 

causou o desabastecimento de água, comida e remédios, além da falta de energia 

elétrica. Como a população rural do município é composta por uma parcela 

significativa de pessoas idosas, o desabastecimento de remédios de uso continuo, 

sobretudo para tratamento de diabetes e hipertensão, causou preocupação nas 

autoridades municipais. 
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  Já em Aimorés, a região mais atingida foi aquela localizada às margens 

do rio Doce, devido à cheia do seu leito normal, o que inundou os bairros ribeirinhos. 

Nesse município também houve problemas de isolamento de comunidades rurais, 

sobretudo por queda de barreiras nas estradas rurais.  

 

Visão aérea da Cidade de Aimorés 

 

3 RECEBIMENTO DA MISSÃO 
 

  Nessa época do ano, o Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo (Btl 

RpAer) mantém uma guarnição de serviço em Belo Horizonte, para pronto 

atendimento às ocorrências relacionadas com o período chuvoso. Especificamente 

nesse ano, devido à realização de cursos na unidade, a equipe de pilotos de 

prontidão para esse tipo de atendimento era composta pela guarnição reserva, já as 

funções de tripulantes operacionais, de mecânico e TASA possuíam um efetivo 

previamente designado para o cumprimento dessa operação, de acordo com plano 

elaborado pela seção de operações da unidade. 

  Chovia forte na região leste de Minas Gerais desde o dia 16 de 

dezembro. A situação complicou ainda mais no sábado, dia 21 do mesmo mês. O 

acionamento para apoio àquela região era certo, tanto que o Major PM comandante 

da 1ª Corpaer já havia enviado mensagem a todos os pilotos da companhia 

enfatizando que o acionamento para o apoio no leste de Minas era certo e que, 

portanto, as equipes reserva deveriam estar em condições de acionamento a 

qualquer momento. O grande fator dificultador para um eventual deslocamento para 

a região era o fato de estar chovendo forte também na região metropolitana de Belo 

Horizonte, sobretudo no sábado 21 e domingo 22 de dezembro. Essa situação 
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dificultava sobremaneira ou mesmo impedia qualquer tentativa de decolagem para 

atendimento a uma eventual solicitação que até então não havia ocorrido. 

  O já esperado pedido de apoio veio na manhã do dia 23 de dezembro, 

2ª feira. O apoio seria na cidade de Aimorés. O tempo em Belo Horizonte estava 

chuvoso, a exemplo do final de semana e o aeroporto da Pampulha, onde é a base 

do Btl RpAer estava com as operações de pousos e decolagens suspensas devido 

às condições meteorológicas estarem abaixo dos mínimos para voos visuais e por 

instrumentos. Na manhã daquele dia houve casos de aviões de passageiros que 

abortaram o pouso e arremeteram devido à baixa visibilidade. 

  Durante o planejamento da missão, o Cmt da Aeronave, Maj Alan, um 

dos mais experientes pilotos policias do Brasil, havia mostrado um ponto entre as 

cidades de Nova União e Ipoema, onde seria o local mais provável de haver 

visibilidade que permitisse a aeronave passar com segurança. O local era um vale, 

próximo ao rio Taquaraçu e esperava-se que ali o relevo baixo facilitasse a 

passagem da aeronave, uma vez que a camada de nuvens estava baixa. 

  A decolagem foi postergada na esperança de melhoria das condições 

climáticas para decolagem que permitissem um voo seguro. Nesse tempo, a 

tripulação fez a pesagem e outra conferência do equipamento, além do 

planejamento da missão. Especulou-se na possibilidade de levar algumas cestas 

básicas para um primeiro atendimento, porém essa hipótese logo foi descartada. A 

tão esperada melhoria das condições climáticas ocorreu por volta das 14:00h 

daquele dia, e sem perder tempo, a tripulação do Guará 01 com todos os 

equipamentos necessários e com 100% de combustível decolou para a missão. 

  A Guarnição do Guará 01 ficou composta pelo Maj Messias Alan de 

Magalhães, Ten Evaldo Almeida Brasileiro, 2º Sgt Pedro Milhem Ygnatios, pela 3º 

Sgt Rosiane Rodrigues Xavier Souza e pelo Cb Fagner Vieira Samos. A equipe da 

TASA foi composta pelos Sub Ten PM Marcelo Pacheco Ferreira e pelo Cb PM 

Clodoaldo Victor de Oliveira, ambos deslocaram da 4ª CoRpAer. 
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Aeroporto da Pampulha no dia 23 de dezembro de 2014 

 

Foto durante deslocamento próximo a Caeté no dia 23 de dezembro de 2014 

 

4 MISSÃO 
 

  O plano era deslocar para Governador Valadares, abastecer e seguir 

para Aimorés. Durante o planejamento, foi marcado um ponto de baixo relevo 

localizado entre a cidade de Nova união e o povoado de Ipoema. Nesse local, passa 

o leito do rio Taquaraçu, e como o teto estava baixo e o relevo da região é 

montanhoso, o plano era bloquear aquele ponto e visualizar um corredor de baixo 

relevo que permitisse contornar a Serra do Espinhaço com voo a baixa altura. 

Cerca de 20 milhas após a decolagem, a guarnição bloqueou o ponto, conforme o 

planejado, mas havia uma barreira de chuva em toda região que impedia a 
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passagem próximo ao leito do rio Taquaraçu. A solução foi tentar contornar a chuva, 

porém a única proa livre de chuva era a de retorno à Pampulha, a ponto de se 

cogitar seriamente o retorno ao Btl RpAer devido ao mau tempo. Contudo, numa 

última tentativa, desviando a proa para esquerda, na direção da Serra do Cipó, 

conseguiu-se encontrar melhores condições climáticas e com um grande desvio, o 

Guará conseguiu chegar ao primeiro destino, Governador Valadares, às 15:50h para 

abastecimento. Nesse voo de 01:50h, ao menos 30 minutos foram consumidos nos 

desvios para se evitar o mau tempo. 

  Com o tanque novamente cheio, partimos para o destino que seria a 

cidade de Itueta, próxima a Aimorés e distante a cerca de 60 milhas de Valadares. 

Chegando próximo ao destino, um fato inusitado ocorreu, a tripulação não sabia que 

a cidade de Itueta havia mudado de posição. Essa mudança ocorreu no ano 2000, 

para a construção de uma usina hidroelétrica, contudo o GPS do Guará 01 e 

provavelmente no GPS de todas as aeronaves das esquadrilhas Pégasus e Guará 

ainda consta a posição antiga da cidade. 

  Como em toda a região estava chovendo muito, concluímos que não 

havia condições de pouso na cidade e resolvemos pousar em Aimorés, cerca de 10 

milhas a leste, para então fazer contato com o Oficial da Defesa Civil que 

coordenava os trabalhos na região, Cap PM Heleno. Foi passada a seguinte 

mensagem: “Itueta debaixo de chuva, não conseguimos aproximar para pouso. 

Estamos pousados em Aimorés”. 

  Com a aeronave pousada, o Sgt Milhen foi procurar informações com 

moradores locais que se aproximaram devido ao pouso do helicóptero e obteve a 

informação de que a cidade de Itueta havia mudado de posição, devido à construção 

de uma barragem no rio Doce. O graduado pegou as informações da real localização 

da cidade, e decolamos novamente conseguindo localizar a verdadeira Itueta, onde 

pousamos por voltadas 17:45h. 
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Primeira visão da tripulação da região do vale do Rio Doce, pouco antes do pouso em Itueta. 

 

4.1 Início das operações em Itueta/MG – 23 de dezembro de 2013, Segunda 
Feira 
 

  O pouso em Itueta foi em um campo de futebol próximo ao parque de 

exposições municipal. Por ser horário de verão, ainda restava mais de 1 hora de 

claridade para operar, em que pese o tempo chuvoso diminuísse bastante a 

claridade do dia. Logo após o pouso, fizemos contato com o Cap Heleno, e Sgt 

Miguel, ambos da Defesa Civil Estadual, que nos passaram um panorama da 

situação da cidade e nos pediram para levar alimentos e água para a vila Neitzel, 

que estava completamente isolada desde o dia 18 de dezembro, quarta feira 

anterior. No local, também fizemos contato com funcionários da prefeitura de Itueta, 

que já haviam montado uma espécie de entreposto, dotados de cestas básicas e 

fardos de água para iniciar as ações de apoio à região norte do município (zona 

rural). 

  A sede do município não sofreu as consequências da chuvarada, 

porém a zona rural, localizada no setor norte do município ficou completamente 

isolada. A prioridade de atendimento seria a Vila Neitzel, localizado a cerca de 10 

milhas da sede da cidade. A aeronave foi então carregada com uma primeira leva de 

cestas básicas e água mineral para iniciar o atendimento ao povoado. A bordo da 

aeronave, o secretário de infraestrutura da cidade, Sr. Lúcio Baldon foi o nosso guia 

naquele e em muitos outros voos dessa missão. 
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  Aeronave acionada, decolamos e aproamos o destino. Alguns minutos 

após a decolagem, começamos a perceber o tamanho do estrago que as chuvas 

tinham provocado na zona rural da cidade. O rio Doce havia inundado grandes áreas 

de planície e ferrovias estavam interditadas por quedas de barreiras. O mesmo 

ocorrera com as estradas que estavam interditadas quer por queda de barreira ou 

por desmoronamento de pontes. Uma imagem emblemática do isolamento do setor 

norte da cidade era uma caminhonete da prefeitura municipal que havia sido 

abandonada numa estrada rural, devido à que de barreira em dois pontos que 

ocasionaram o isolamento daquela estrada rural. Sempre que passávamos pelo local 

víamos e apontávamos para a “caminhonete do prefeito”. 

 

 

Uma das inúmeras pontes caídas na zona rural de Itueta. 

  Cerca de 6 minutos de voo e chegamos ao campo da vila Neitzel, onde 

desembarcamos a primeira remessa de alimentos. Logo que pousamos, recebemos 

uma solicitação para fazer a remoção de um idoso que havia tido o um princípio de 

AVC (Derrame), atendemos de pronto à solicitação e embarcamos o idoso, Sr. Davi 

Gomes e sua esposa, Sra. Maria Gomes para a sede do município de Itueta. 

Naquele dia ainda fizemos outros 02 voos, tendo sido transportado para a Vila 

Neitzel um total de 740 quilos de alimentos (37 cestas básicas) e 780 garrafas de 

água mineral de meio litro cada. Fizemos o pouso final com o horímetro da aeronave 

marcando 6389.6 horas, às 19:43h, tendo sido voadas um total de 4.2 horas. 

  O pernoite naquele dia seria a cidade de Resplendor, que ficava a 

cerca de 30 minutos de carro do local da missão. Durante o trajeto que foi feito em 

duas caminhonetes, sendo 01 da Defesa Civil e a outra do Sr. Lúcio Baldon, 
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sentimos um pouco das dificuldades que aquela população estava tendo em 

decorrência das chuvas, pois o leito do rio Doce havia alagado alguns trechos e 

algumas barreiras caíram na estrada que liga Itueta e Resplendor. 

  Já hospedados no hotel, recebemos uma mensagem de texto do Sub 

Ten Marcelo, informando que a TASA estava enfrentando fortes chuvas, a condição 

da estrada era ruim e que eles pretendiam pernoitar em Manhuaçu e seguir viajem 

no dia seguinte bem cedo. 

 

4.2 Dia 24 de dezembro de 2013 – Terça-feira 
 

  Choveu forte a noite inteira, porém havia dado uma trégua ao 

amanhecer. Quando nos preparávamos para deslocar para Itueta, onde estava 

parqueado o helicóptero, o Cb Fagner disse que havia recebido a informação de 

queda de barreiras no trecho entre Resplendor e Itueta. Iniciamos deslocamento de 

caminhonete e deparamos com uma fila de carros na rodovia, onde 01 

retroescavadeira e 01 motoniveladora faziam o trabalho de limpeza. Os motoristas 

resolveram enfrentar o lamaçal e conseguimos passar sem grandes dificuldades. 

 

 

Deslocamento de Resplendor para Itueta 

 

  Ao chegar no campo onde estava o Guará 01, a nossa equipe de TASA 

já estava no local. Pelo estado de sujeira da Unidade de Abastecimento Autônoma 

(UAA), pudemos imaginar a dificuldade que enfrentaram para chegar ao local da 

missão. Havia barro em todas as partes do caminhão abaixo de 1 metro em relação 

ao solo. Os motoristas Sub Ten Marcelo e Cb Victor nos relataram que tiveram 

inclusive problemas mecânicos em decorrência da barrela que enfrentaram para 
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conseguir chegar à Itueta. O profissionalismo da equipe foi realmente muito grande, 

pois, não obstante viajarem um total de 529 (quinhentos e vinte e nove) Km com o 

tempo chuvoso, logo que chegaram, os militares identificaram um local para 

operações mais adequado do que o que estava usando, pois, o campo onde 

havíamos pousado estava bem encharcado em decorrência das fortes chuvas da 

noite. Ademais, o local identificado pela TASA era pavimentado e possuía acesso ao 

caminhão de abastecimento. 

 

 

Caminhão da TASA sujo de barro. 

 

  Durante o pré-vôo, o Cb Fagner teve de substituir um fusível queimado 

que impedia o funcionamento do limpador de para-brisa, este equipamento era 

importante para o voo porque chovia em toda a região, ainda que com intensidade 

bem fraca. Feito o primeiro abastecimento, a aeronave decolou para a missão do 

dia, que era o traslado de cestas básicas para as comunidades isoladas da zona 

norte do município de Itueta. Ao pousar em uma das comunidades atendidas, 

recebemos a solicitação de remoção de um idoso que havia sofrido um princípio de 

AVC dias anteriores ao início das chuvas e ainda carecia de cuidados. Deslocamos 

para o local indicado pelo nosso guia, Sr. Lucio Baldon, como não havia local 

adequado para pouso, tivemos que pairar próximo a um curral, onde a Sgt Rosiane 

desembarcou e preparou os idosos: Sr. Alfredo Krauser e Dona Alvina Krauser, para 

embarcarem na aeronave, em os levamos para a cidade de Baixo Guandu, já em 

território capixaba, onde os idosos possuíam parentes. 



20 

  Quando pousamos no campo do quartel da PM da cidade de Baixo 

Guandu, recebemos uma solicitação para remoção de uma idosa que estava com as 

duas pernas com fraturas expostas, em uma comunidade isolada chamada bananal, 

que ficava a cerca de 30 milhas de onde nós estávamos, e também solicitação para 

transportar militares dos Bombeiros daquele Estado para um local que haviam várias 

pessoas soterradas. O Cmt da aeronave informou que tínhamos condições de fazer 

a remoção da idosa e transporte dos Bombeiros, contudo precisávamos de 

autorização da CEDEC, já que se tratava de outro Estado e estávamos à disposição 

daquele órgão. Foram repassados os telefones da CEDEC em Belo Horizonte e os 

nossos telefones para contato, tão logo fosse dada a autorização para a missão. 

  Não recebemos a ligação para fazer a missão, mas durante um dos 

voos que fizemos naquele dia, ouvimos no rádio (frequência 123,45) que 03 

helicópteros do Estado do Espírito Santo haviam sido mobilizados para o 

atendimento da região de Baixo Guandu e que aquela era uma das prioridades 

daquele Estado. Não tivemos informações sobre o acionamento daquelas 

aeronaves, porém acreditamos que provavelmente foi em decorrência da solicitação 

feita à Defesa Civil mineira. 

  Obviamente que as operações de embarque de pessoas idosas eram 

as mais complexas, isso porque maioria dos casos não havia local adequado para 

pouso e o comandante da aeronave tinha de segurá-la no pairado enquanto o 

tripulante operacional e o 2P faziam o embarque e monitoravam a cauda. Essa 

operação era muito parecida com o embarque de brigadistas do Previncêndio, 

porém havia algumas diferenças que dificultavam a operação. A primeira era que 

nenhum brigadista do Previncêndio é idoso ou enfermo; a segunda é o treinamento 

que os brigadistas recebem, e as vítimas a serem removidas não possuem, e a 

terceira diferença estava no fator chuva, pois o solo estava encharcado e todo 

desembarque de membros da tripulação significava atolar o pé até o tornozelo na 

lama ou em esterco. Havia um quarto fator dificultador, que eram as linhas de baixas 

tensões que cruzaram em todas as direções, levando energia elétrica para as 

propriedades da região e retalhavam os locais de pouso, trazendo uma dificuldade a 

mais para toda aproximação. 
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Sgt Milhem confortando Sra. removida de local de risco e que precisa de cuidados médicos 

 

 

Sgt Milhem e Ten Evaldo preparando idosos para embarque. 

 

 

Situação dos tripulantes após desembarque em curral para resgatar idosos que necessitavam de cuidados 

médicos. 

 

  Esse tipo de operação coloca em evidencia o trabalho dos tripulantes 

operacionais, pois cada pouso e decolagem eram feitos considerando o repasse de 

informações desse profissional que certamente tem uma visão mais abrangente do 
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local. A troca de informações, confiança e sinergia entre o trabalho do comandante 

de aeronave e do tripulante operacional é essencial para o cumprimento da missão, 

pois certamente não se pode esperar encontrar uma ZPH homologada pela ANAC 

para as operações de pouso e decolagens em um local devastado por qualquer 

catástrofe da natureza. 

 

 

Sgt Rosiane fazendo entrega de Cestas Básicas e buscando informações com moradores enquanto aeronave 

aguardava no pairado. 

 

 

Idoso com AVC sendo removido para hospital 

 

  Ao final daquela véspera de natal, haviam sido transportados 45 cestas 

básicas, totalizado 900 kg de alimentos, 156 garrafas de água e 02 remessas de 
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medicamentos para as comunidades de Assentamento, Zico Pita, Córrego 

Rachapan e novamente a Vila Neitzel. Também havia sido feita a remoção de 02 

idosos dessas áreas para a cidade de Baixo Guandu-ES. O horímetro marcava 

6392.8 horas, tendo sido voadas um total de 3.2 horas. 

 

 

Abastecimento da Aeronave com alimentos e água para distribuir a moradores da região 

 

 

Aeronave carregada com água e cestas básicas. 

 

Entrega de alimentos a morador da região. 
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  Como era noite de natal, o comando da unidade nos enviou uma 

mensagem de incentivo foi lida para todos os integrantes da guarnição. Por mais 

que estivéssemos cansados e lamentávamos estar longe de nossos familiares 

naquele dia especial, a importância do nosso trabalho para toda aquela gente 

flagelada pela chuva nos enchia de ânimo e a mensagem de natal do nosso 

comandante de unidade trazia essa reflexão. 

 

4.3 Dia 25 de dezembro de 2013 – Quarta-feira 
 

  Quando acordamos, recebemos a informação de que a única missão 

programada para aquele dia era a remoção de duas pessoas de duas comunidades 

isoladas na cidade de Santa Rita do Itueta, cidade de 6 mil habitantes localizada ao 

sul de Itueta e banhada pelo rio Manhuaçu. 

  Nosso guia dessa vez foi o Prefeito da cidade, Sr. Geraldo Ferreira 

Reis, profundo conhecedor da região, ele nos conduziu com rapidez até os locais de 

destino, as comunidades de Lavrinha e Santaninha que estavam isoladas devido à 

queda de barreiras. Dessas comunidades, fizemos a remoção de duas pessoas 

enfermas e seus acompanhantes, totalizando 6 pessoas removidas em dois voos. 

Sem dúvidas, o que mais nos emocionou naquele dia, foi a história do jovem Willian 

Martins Abreu de apenas 22 anos, ele havia sofrido um acidente de motocicleta, 

cerca de dois anos atrás, que o deixou com sequelas. Hoje ele não anda, não fala e 

depende dos pais para as atividades mais básicas, e teve que ser resgatado por 

estar com grave infecção, necessitando com urgência de cuidados médicos. Esse 

resgate não emocionou somente a tripulação, como também moradores da região 

que estavam no local e que souberam da notícia via Rádio local. 

 

Desembarque do jovem Willian na ZPH em Itueta. 
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  De volta a Itueta recebemos nova solicitação para transporte de mais 

uma remessa de cestas básicas para a Vila Neitzel. Quando pousamos na vila, 

recebemos uma solicitação para transporte de duas pessoas enfermas que 

precisavam de atendimento médico. Atendemos a solicitação e removemos a Sra. 

Jéssica Seidler e o Sr. Lédio Seidler para Itueta, ambos se queixavam de febres 

persistente. 

  A expectativa dos integrantes da equipe era almoçar e partir para Belo 

Horizonte, contudo, no dia anterior havia sido exibida uma reportagem no Jornal 

Nacional da Rede Globo sobre os estragos provocados pelas chuvas na região leste 

de Minas. A cidade de Aimorés foi mostrada na reportagem, e para lá deslocamos, 

onde pousamos por volta das 16:00h do dia 25 de dezembro. 

  Em Aimorés, fizemos contato com a equipe de coordenação da Defesa 

Civil municipal que já havia montado um Sistema de Coordenação de Operações 

(SCO). No gabinete de crise, montado na prefeitura municipal, recebemos as 

informações de prioridades de atendimento, entre elas estava o transporte de 01 

eletricista para a comunidade de Tabaúnas, a fim de fazer o conserto da bomba 

d’água e com isso reestabelecer o fornecimento de água na comunidade. Nosso 

guia foi o prefeito Municipal, Sr. Alaerte da Silva. 

  O voo com o prefeito ocorreu, mas apenas para o transporte de cestas 

básicas para a comunidade e reconhecimento da situação das comunidades 

isoladas, pois o eletricista ficou temeroso de voar e não compareceu para o 

embarque. Naquele dia finalizamos nossas atividades às 19:30h, tendo feito a 

remoção de quatro pessoas enfermas de áreas isoladas e com o transporte de 660 

(seiscentos e sessenta) Kg de alimentos. 

  Ao mesmo tempo em que o Guará 01 decolava com destino a Aimorés, 

a nossa equipe TASA pegava estrada com a UAA 10817 para o mesmo destino. 

Todavia a viajem deles certamente seria mais demorada e menos confortável que 

nossa. As estradas estavam ruins e o caminhão teve problema de 

superaquecimento, o que atrasou o deslocamento. Ao chegar em Aimorés, a 

guarnição da TASA foi informada erroneamente que o Guará 01 estava pousado no 

aeroporto de Baixo Guandu-ES que fica praticamente colado à Aimorés. Ao chegar 

nesse local, a equipe foi solicitada a abastecer aeronaves da PM do Rio de Janeiro e 

da PM do Espírito Santo que cumpriam missão humanitária na região de Baixo 

Guandu. A UAA da PM do Espírito Santo que seria responsável pelo abastecimento 
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dessas aeronaves, estava na cidade de Colatina-ES, sem condições de avançar 

devido às inundações que atingiram praticamente 100% do território capixaba. Neste 

contexto, a nossa UAA despontou como oásis de combustível para matar a sede de 

03 (três) helicópteros modelo AS-350 esquilo e 01(um) EC 145. Pelo rádio do Guará 

01, pudemos ouvir claramente, na frequência 123,45 a comunicação aliviada de um 

Harpia (Codinome das aeronaves da PM do Espírito Santo) de que havia chegado 

um caminhão abastecedor da PM de Minas com 30.000 (trinta mil) litros de QAV. 

Obviamente que esse volume de combustível anunciado com muito alívio pelo 

comandante daquela aeronave estava equivocado, pois àquela altura nossa UAA 

estava com cerca de 2500 (dois mil e quinhentos) litros de querosene de aviação. 

  Acertadamente nossa equipe TASA somente abasteceu as aeronaves 

que voavam no Espírito Santo com a devida autorização do escalão superior. Ficou 

acertado o uso de 800 litros de QAV, com pagamento imediato no aeroporto de 

Governador Valadares. Feito o abastecimento, os Harpia puderam prosseguir com 

sua tão nobre quanto a nossa missão humanitária. 

 

Militares da TASA do Btl RpAer abastecendo helicóptero do Espirito Santo 

 

4.4 Dia 26 de dezembro de 2013 – Quinta-feira 
 

  A primeira prioridade para aquele dia seria o transporte de eletricistas 

para o concerto da bomba d’água responsável pelo estabelecimento do 

fornecimento de água para comunidade de Tabaúnas. Foram embarcados dois 

eletricistas da CEMIG que foram levados para Vila Neitzel para tentar estabelecer o 

fornecimento de energia naquela comunidade e por consequência em outras 

comunidades que eram atendidas pelo mesmo ramal da Cemig. Os profissionais 
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fizeram seu trabalho, contudo não conseguiram êxito, uma vez que havia fios 

partidos que não foram localizados. Ainda fizemos um sobrevoo, tentando localizar 

tais fios, contudo não obtivemos êxito nessa tarefa. Levamos os eletricistas para 

Tabaúnas para tentar estabelecer a energia para a bomba d’água. Feito isso, ainda 

faltava o trabalho de um eletricista da SAE (Companhia que gerencias o 

fornecimento de água da cidade) de trocar alguns fusíveis e relés da famigerada 

bomba para que finalmente a comunidade pudesse ter seu fornecimento de água 

normalizado. Eletricista transportado, bomba religada, fornecimento de água 

reestabelecida: Missão cumprida. 

  Em Tabaúnas uma imagem que nos chamou a atenção foi o vai e vem 

de pessoas, cavalos e motocicletas transportando leite. O transporte era feito em 

garrafas, baldes, latas, enfim todo recipiente era usado para transportar a bebida 

que foi doada pelos produtores da região devido à impossibilidade de escoamento 

da produção. 

 

Meio de transporte viável nas cidades atingidas. 

 

  De volta ao campo de futebol do Comercial em Aimorés, pudemos ver 

que o helicóptero do Excelentíssimo Governador Antônio Anastasia estava pousado 

no local. Ele veio ver pessoalmente os danos provocados pelas chuvas que 

castigaram a região e inteirar-se o andamento das ações para minimização dos 

danos, e agradeceu pessoalmente aos militares do Btl RpAer, pela grande ajuda nas 

comunidades atingidas pelas chuvas. Ainda nesse campo, fizemos contato com o Sr. 

Ten Cel PM Fabiano da Defesa Civil, oficial que passou a coordenar os trabalhos 

nas áreas atingidas do leste de Minas. 



28 

  Depois de almoçar um saboroso marmitex, recebemos as solicitações 

de remoção de idosos e transportes de medicamentos, fraudas, cestas básicas e 

leite para comunidades isoladas no norte de Itueta e de Aimorés. Conseguimos 

atender a todas as solicitações e quando já estávamos pousados, nos preparando 

para bloquear a aeronave, recebemos uma solicitação para remoção de uma 

gestante de 9 (nove) meses que estava entrando em trabalho de parto na 

comunidade de córrego do Limoeiro, em Aimorés. 

  A dúvida quanto à possibilidade de cumprimento da missão pairou no 

ar por alguns segundos, pois já era 19:12h e a noite já estava por vir. Imediatamente 

o Cmt da aeronave perguntou quanto de combustível nós tínhamos na aeronave, a 

verificação foi imediata e a resposta afirmativa quanto à possibilidade de 

cumprimento da missão também. Nós já tínhamos ido àquela comunidade naquele 

dia e tínhamos as coordenadas. Também lembrávamos que no local havia um 

campo de futebol perfeito para pouso. Falamos que era para avisar a gestante e seu 

acompanhante para nos esperar no campo e decolamos, sem guia para a missão. O 

curioso é o fato de nosso guia ter ficado desorientado quando fomo naquele mesmo 

local durante o dia. Certamente se não tivéssemos ido lá durante o dia e marcado as 

coordenadas do local, seria impossível fazer aquela remoção. 

  A aeronave decolou com pouco mais de 20% de combustível para 

fazer a remoção da gestante. Durante o voo, vimos chuvas isoladas à esquerda da 

nossa proa e cerca de oito minutos de voo, avistamos os pés de eucalipto que 

circundavam o campo de futebol em dois de seus lados. Pousamos e os tripulantes 

embarcaram a gestante que já estava tendo contrações para dar à luz o seu filho, 

juntamente com seu marido. Decolamos novamente e mantivemos 3500 ft de 

altitude, uma vez que o lusco fusco já dominava o ambiente. Os tripulantes 

monitoravam a parturiente que poderia dar à luz a qualquer momento dentro da 

aeronave em voo e tentavam mantê-la calma. Quando pousamos já era noite e a 

iluminação do campo havia sido ligada para facilitar o pouso, a pedido do Cb 

Fagner. 

  Não podemos falar que aquele voo teve missão mais nobre que os 

outros que fizemos, mas certamente foi um dos mais empolgantes, devido à situação 

limite em que foi feito, uma vez que aquela pequena atitude pode ter salvado a vida 

de uma mulher e de seu filho que estava para vir ao mundo. Qualquer circunstância 

diferente daquilo que ocorreu durante aquele voo poderia fazer que a missão fosse 
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abortada. Neste contexto, contribuíram positivamente o fato de a guarnição já ter ido 

ao local, gravado as coordenadas geográficas, o fato de não ter se deparado com a 

chuva que rodeava a região e o fato de haver um local de pouso adequado e já 

memorizado pelos membros da guarnição aérea. 

 

 

Deslocamento com a grávida que já estava entrando em trabalho de parto. 

 

 

Chegada em Aimorés, já durante a noite, com a parturiente, 

 

  Ao final daquele dia, havíamos feito o transporte de 440 (quatrocentos 

e quarenta) kg de alimentos, 24 (vinte e quatro) caixas de leite, 12 (doze) pacotes de 

fraudas, 01 (um) pacote de leite especial para recém-nascido e 03 (três) remessas 

de medicamentos. Transportamos também 03 (três) eletricistas e removemos 
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04(quatro) idosos e 01 (uma) gestante de comunidades isoladas de Aimorés e de 

Itueta. 

  Naquele dia, nossa unidade foi novamente solicitada a fornecer 

combustível para aeronaves de outros estados e abasteceu mais 500 (quinhentos) 

litros de QAV para aeronaves que cumpriam missão no Espírito Santo e outros 726 

(setecentos e vinte e seis) litros no helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros de 

Minas Gerais que chegara para dar apoio às operações na região. Nosso apoio a 

essas unidades aéreas demonstra a nossa capacidade de organização e 

gerenciamento de operações aéreas. Podemos concluir, portanto, que ajudamos a 

colocar no ar 4 (quatro) aeronaves além do Guará naquele dia e sem dúvidas 

contribuímos para transportar um número muito maior de viveres e a remoção 

também de um número muito maior de pessoas que foram removidas pelo Guará 01. 

Isso sem dúvidas nos enche de orgulho, pois vimos de perto o sofrimento pelo qual 

aquelas pessoas estavam passando. 

 

4.5 Dia 27 de dezembro de 2013 – Sexta-feira 
 

  Naquele dia recebemos solicitações para remoção de 03 (três) pessoas 

idosas em comunidades isoladas, sendo uma na comunidade de Córrego da 

Natividade em Aimorés e outras duas na comunidade de Córrego Grumarim em 

Itueta. O local era de difícil acesso para aeronaves, pois como tantos outros, não 

havia local de pouso. Com muito custo, conseguimos embarcar a primeira pessoa, 

Sra. Ormi Heller de 63 (sessenta e três) anos e a aeronave arremeteu para localizar 

a segunda pessoa, uma Sra. de 86 (oitenta e seis) anos chamada Nardina Brandão. 

Algum tempo de voo depois, visualizamos uma pessoa em solo sinalizando com um 

pano vermelho, o que indicava que havíamos encontrado o local. 
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  Tremular, um pano vermelho era o sinal divulgado pela rádio local para 

indicar que uma pessoa precisava de apoio do helicóptero. Esse embarque foi ainda 

mais difícil que o primeiro, e demonstrou que a aproximação e pouso de um 

helicóptero em missão policial não são feitos somente pela habilidade do piloto em 

comando, mas também pela percepção e experiência do tripulante operacional 

embarcado. Missão cumprida antes do almoço, recebemos determinação para 

deslocar para a cidade de Virgolândia com o Ten Cel Fabiano. 

  Na noite de 26 de dezembro, a cidade de Virgolândia havia sido 

atingida por uma forte enchente. O córrego que passa pela cidade subiu 

rapidamente e carregou carros, caminhões e ônibus. Havia dois mortos e um 

desaparecido. O helicóptero Arcanjo do Corpo de Bombeiros já estava atuando na 

região, deslocou para a cidade. Como percebeu a total desorganização em termo de 

defesa civil municipal, o Cmt da aeronave, Cel BM Cléberson, solicitou a presença 

do Ten Cel Fabiano no local. 

  Nosso deslocamento para Virgolândia teve como objetivo trasladar o 

Ten Cel Fabiano e também localizar e resgatar pessoas desaparecidas. Quando 

chegamos à cidade, pudemos ver a destruição causada pela enchente. Fizemos um 

voo a procura de uma pessoa desaparecida, contudo o que encontramos foram 

vários carros arrastados pela força das águas. Percebemos que a atuação da 

aeronave na cidade não fazia muita diferença como fazia em Itueta e Aimorés. Essa 

constatação se deve ao fato de que em que pese a destruição na cidade ter sido 

grande, os acessos estavam preservados e a zona rural não havia sido atingida. 

Portanto não havia comunidades isoladas. 

 

Visão aérea da cidade de Virgolândia após a destruição causada pelas chuvas 
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  Ao final do dia, recebemos a informação que seríamos substituídos no 

dia seguinte pela manhã. Nossa missão estava cumprida. Em que pese o cansaço, 

todos estávamos orgulhosos de poder ter trazido um pouco de esperança para 

muitas famílias flageladas pelas enchentes, ter contribuído transportando água e 

alimentos e ter salvado muitas vidas. 

 

4.6 Dia 28 de dezembro de 2013 – Sábado 
 

  Nesta data foi planejada substituição da Equipe 1 pela Equipe 2. A 

troca foi efetuada, através do emprego da aeronave de asas fixas King Air, tripulada 

pelo Cmt Hélio e pelo Cap Rigotti. 

  O Pégasus 12, levou a equipe que nos renderia naquela missão e nos 

conduziu com segurança e conforto para Belo Horizonte. A decolagem ocorreu por 

volta das 12:00 h e em cerca de uma hora estávamos no pátio do Btl RpAer em Belo 

Horizonte, desembarcando nossas bagagens. Nossa TASA já estava na estrada a 

pelo menos sete horas, pois o planejamento era a substituição da equipe e do 

caminhão em Belo Horizonte. 

  Ao chegar em Belo Horizonte para embarcar em um avião que os 

levaria a Juiz de Fora, a equipe teve de intervir em uma ocorrência de assalto no 

restaurante “Sabor Mineiro”, já próximo ao Btl RpAer. Nessa ocorrência houve troca 

de tiros com dois marginais, sendo um baleado e o outro preso sem ferimentos. 

  Felizmente para nossos militares não foram feridos na ocorrência e 

lhes restaram apenas os transtornos dos procedimentos de praxe. Ao final daquela 

missão, eles dirigiram um caminhão carregado de combustível por mais de 1.500 

(mil e quinhentos) quilômetros, enfrentaram estradas ruins, algumas intransitáveis e 

estiveram às voltas com problemas mecânicos do caminhão, mas cumpriram sua 

missão e contribuíram sobremaneira para o cumprimento da nossa missão. 

  A Equipe 02 foi composta pelos militares Maj PM Marcos Vander 

Ramos, 1º Ten PM Gustavo Coelho Vaz, 2º Sgt PM Wallace Mendonça Alves, 3º Sgt 

PM Marcos Marcelino da Silva, Sd PM Igor Alexandre Lelis e pelo 1º Sgt PM Marcos 

Rodrigues Amaral, que embarcou às 08:10h na Pampulha, Belo Horizonte, 

chegando em Governador Valadares por volta de 09:30h para efetuar o rendimento 

da Equipe 01. 
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  Neste dia a equipe manteve a prontidão, na cidade de Governador 

Valadares, estabelecendo já os primeiros contatos com a CEDEC e com a 

Guarnição Aérea do Corpo de Bombeiros que lá já se encontrava. 

  Por volta das 12:00h a equipe aérea recebeu solicitações da CEDEC 

para apoio no município de Conselheiro Pena, pois, mesmo considerando a 

estiagem que havia iniciado no dia anterior, aquele município ainda sofria com os 

estragos deixados pelas chuvas anteriores, necessitando de apoio para minimizar as 

dificuldades trazidas pelas enxurradas que levaram pontes e estradas, deixando 

comunidades rurais inteiras isoladas, sem víveres e sem água potável. 

  Assim sendo, a guarnição se deslocou até aquele município, prestando 

apoio essencial no transporte destas cargas até as comunidades mais isoladas. No 

total foram transportadas 77 (setenta e sete) cestas básicas, além de galões d’água 

para as comunidades atingidas. 

  Como guias, nos auxiliaram o Prefeito, Sr. Roberto Balbino de Oliveira, 

o Presidente da Câmara de Vereadores, Sr. Geraldo Luiz Gonçalves e o 1º Sgt BM 

Célio Pereira Ramos. 

 

 

Prefeito de Cons. Pena auxiliando nos trabalhos. 

 

4.7 Dia 29 de dezembro de 2013 – Domingo 
 

  Por volta das 12:00h, a Guarnição Aérea, atendendo a demanda da 

CEDEC, decolou em apoio ao município de Aimorés que, como dito, apesar da 
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estiagem, ainda lutava por restabelecer os acessos às suas comunidades rurais 

isoladas em razão das chuvas. Foi nosso guia o vereador Natalino Alves de Almeida. 

  Nesse dia foram transportadas 18 (dezoito) cestas básicas e 20 (vinte) 

galões de água potável. 

 

 

Água potável e cestas básicas para a população afetada. 

 

  Ao final do dia, a equipe aérea foi acionada para uma ocorrência 

policial de emergência. Ainda em Aimorés, tivemos que nos deslocar para 

Governador Valadares onde uma equipe do GATE (8ª Cia MEsp) estava já a postos 

para atendimento de ocorrência de sequestro com reféns na zona rural e 

Virgolândia, em que um cidadão, transtornado, provavelmente sofrendo de 

problemas psiquiátricos, e a dias sem remédio controlado em virtude do isolamento 

causado pelas chuvas, teve um surto psicótico e fez sua família refém dentro de sua 

casa, sob a ameaça duma foice. 

 

Equipe do GATE (8ª Cia MEsp) trasladada a Virgolândia. 
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  A equipe do GATE foi composta pelos militares Cap PM Mafra, 1º Ten 

PM Mauro Lúcio, 3º Sgt Dias e 3º Sgt Adriani. Por volta das 18:00h, a equipe foi 

posicionada próxima ao local do fato, e se dirigiu até a residência onde se deu a 

ocorrência. Ao avistar os militares do GATE, de imediato, o agente se rendeu, 

entregou a foice e foi detido pelos militares do GATE, e foi trazido para a aeronave, a 

fim de ser trasladado preso até a sede do município de Virgolândia, onde foi 

entregue às equipes de polícia militar e civil para a adoção das medidas cabíveis. 

Desse modo a ocorrência foi conduzida e teve seu desfecho com sucesso, sem que 

houvesse qualquer pessoa ferida. 

 

 

Preso João Rodrigues dos Santos foi conduzido até a sede do município na aeronave Guará 01. 

 

  A coordenação de esforços e a oportunidade no emprego da aeronave 

foram fundamentais para o bom desfecho da ocorrência. Por volta das 18:50h, as 

esquipes  

 

4.8 Dia 30 de dezembro de 2013 – Segunda-feira 
 

  Acionada a GuRpAer deslocou para Itueta/MG, para apoio na 

distribuição de víveres (cestas básicas) e água potável para as comunidades rurais 

isoladas em razão das chuvas. Neste dia foi feita a distribuição de 45 (quarenta e 

cinco) cestas básicas para as comunidades afetadas. Como auxílio, nos ajudou na 

tarefa o Sr. Arnaldo Kramke (presidente da Câmara dos Vereadores de Itueta), que 

nos indicava os locais previamente cadastrados para o recebimento mais 

emergencial das cargas, por estarem a mais tempo isolados. 
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Sr. Arnaldo Kramke, Presidente da Câmara, dos Vereadores de Itueta. 

 

  Nesta mesma data, foi necessário apoio da aeronave para remoção e 

traslado de um paciente de hemodiálise que estava evoluindo para uma situação 

crítica, pois necessitava do tratamento em Colatina/ES, e encontrava-se isolado, 

impedido de chegar naquela cidade. 

  Num esforço das autoridades do município de Itueta, foi obtida a 

autorização da CEDEC para transporte do doente, Ângelo Antônio Salvador, e de 

sua genitora, Maria da Penha Ticianeli Salvador (como acompanhante, pois o 

mesmo é cego), para Colatina/ES onde se daria seu tratamento. 

  Mais uma vez, os esforços se traduziram em sucesso, pois o enfermo e 

sua genitora foram trasladados sem quaisquer contratempos e deixados no Estádio 

Municipal de Colatina, onde havia sido montada uma força-tarefa em razão dos 

desastres que também castigaram aquele Estado da Federação. Durante o 

deslocamento foram realizados contatos via rádio com a força tarefa que operava na 

frequência livre (123,45 MHz), o que possibilitou que uma ambulância estivesse à 

espera do enfermo quando da chegada da aeronave. 
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Enfermo Ângelo Antônio Salvador e sua genitora, no momento do embarque em Itueta/MG e, no desembarque 

em Colatina/ES, sendo conduzido à ambulância que já o aguardava no local. 

 

 

Força-tarefa montada em Colatina/ES. 

 

 

Pessoal altamente qualificado: diferencial capaz de prolongar a vida onde quer que ela esteja ameaçada. 

 

  Ao final do dia, já em Valadares, apesar do cansaço, importante foi o 

sentimento de mais um dia de dever cumprido em socorro à Sociedade Mineira. 
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4.9 Dia 31 de dezembro de 2013 – Terça-feira (último dia do ano) 
 

  No último dia do ano (e da missão), a equipe foi mais uma vez 

acionada para apoio no município de Virgolândia/MG, onde, mesmo cessadas as 

chuvas, ainda se sofriam os impactos por elas causados. Para lá deslocamos e 

vencemos mais uma batalha. O Transporte de mais de 70 (setenta) cestas básicas e 

de mais 115 (cento e quinze) galões de água a comunidades rurais isoladas e 

afetadas foi realizado com sucesso. 

 

Cestas básicas, água e material de limpeza: carências mais urgentes. 

  Finalizando a distribuição de todo esse material, já em Governador 

Valadares, recebemos a ordem para o encerramento das atividades e retorno à Belo 

Horizonte, à casa na Pampulha – SBBH. O deslocamento foi feito no Guará 01, e o 

pouso final se deu às 12:40h. Por volta das 16:00h chegou também a equipe TASA 

para o encerramento dos trabalhos. “Missão dada, missão cumprida”. 

 

5 REGISTROS DIVERSOS 
 

5.1 Organização da Defesa Civil nos municípios atingidos 
 

  Ao fazer um panorama geral da situação, podemos concluir que a 

cidade de Itueta foi a que teve mais comunidades isoladas pelas enchentes e que 

mais dependia de aeronaves para o transporte de viveres e pessoas. Nos chamou a 

atenção nessa cidade, foi o fato de não haver um SCO estabelecido, porém a 

atuação estava muito bem coordenada. Para cada voo havia um guia conhecedor da 

região, para cada pessoa removida já havia um carro da prefeitura para levá-la para 

atendimento médico ou para casa de parentes, e houve uma grande integração com 
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a rádio local que prestou um grande serviço divulgando informações, inclusive sobre 

a atuação do helicóptero Guará, que além de indicar locais que precisa de ajuda, a 

todo momento elogiava a equipe aérea. 

  Na cidade de Aimorés havia um SCO montado no gabinete do prefeito, 

a exemplo de Itueta, a coordenação era bem satisfatória. Como as duas cidades são 

muito próximas uma da outra, mesmo depois de termos sido “movimentados” para 

Aimorés, continuamos apoio à cidade de Itueta, contudo como a base dos de pousos 

e decolagens passou a ser o campo do Comercial em Aimorés, o pessoal da 

prefeitura de Itueta passaram a levar os viveres que precisavam ser transportados 

para aquele ponto. 

  Um caso bem diferente dessas cidades foi o que vimos em Virgolândia. 

Como a enchente na cidade havia ocorrido na noite anterior ao dia em que lá 

chegamos, somado ao fato de ter devastado cerca de 40% da área central da 

cidade, as autoridades municipais ainda estavam desorientadas e sem saber por 

onde começar para estabelecer a ajuda aos atingidos. 

  Nesse contexto, o Sr. Cel BM Cléberson, comandante do Arcanjo 01 

teve papel de destaque. Logo que chegou na cidade e fez os primeiros contatos, 

percebeu a dificuldades das autoridades municipais e iniciou o estabelecimento de 

um SCO para organizar e priorizar a ações a serem executadas. Do mesmo modo, 

solicitou a presença do Sr. Ten Cel Fabiano, da Defesa Civil Estadual para fazer 

uma avaliação da situação daquela cidade. A partir de então, as autoridades 

municipais, com a assessoria da Defesa Civil Estadual iniciaram as ações de 

atendimento às populações afetadas pelo desastre. 

 

SCO montado em Virgolândia 



40 

5.2 Manutenção do Guará 01 e da UAA 10817 
 

  Em 33.2 horas de voo os únicos problemas apresentados pelo Guará 

01 foram a inoperância do limpador de para brisa, fato que foi corrigido pelo 

mecânico de voo por meio da substituição de fusíveis e uma folga na alavanca do 

sistema de alijamento de carga mecânico, que foi corrigido pelo mecânico com 

aperto dos parafusos de fixação. Já a UAA 10817 apresentou problemas de 

superaquecimento e perda de indicação dos instrumentos. Ambos os problemas 

foram solucionados por um eletricista da prefeitura de Aimorés. 

 

5.3 Operação em áreas limítrofes 
 

  No dia 24 de dezembro, o Guará 01 foi solicitado a fazer a remoção de 

uma idosa que estava com as duas pernas com fraturas expostas numa comunidade 

chamada Bananal, em território capixaba, e para transportar militares dos Bombeiros 

daquele Estado para socorrer vítimas que foram soterradas durante deslizamento de 

terras. 

  Por se tratar de outro Estado da Federação, certamente aquele voo 

carecia de autorização governamental para ser feito. O pessoal da PM da cidade de 

Baixo Guandu-ES ficou encarregado de fazer os contatos com a CEDEC em Belo 

Horizonte a fim de obter a autorização para que o Guará 01 fizesse o voo. O voo não 

foi feito pelo Guará. 

  Seria interessante haver um acordo operacional entre os Estados 

brasileiros que permitisse, em casos de catástrofes ambientais ou outras 

emergências, que aeronaves de outros Estados pudessem agir além de seus limites 

geográficos, sem a necessidade de autorizações prévias, sendo necessário apenas 

o relato posterior do que foi feito, onde e em que circunstâncias ocorreu. 

  A única autorização concedida foi para o traslado de paciente de 

hemodiálise que necessitava de traslado até Colatina/ES onde seu tratamento 

poderia ser feito. O pouso foi efetuado no Estádio Municipal daquela cidade onde 

estava montada uma força-tarefa para apoio às calamidades que castigaram ainda 

mais aquele Estado da Federação. 
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Base do Estádio Municipal de Colatina/ES. Aeronaves de São Paulo e Espírito Santo em força-tarefa. 

 

 

Base do Estádio Municipal de Colatina/ES. Posto de Comando. 

 

5.4 Visita de autoridades 
 

  Os danos causados pelas fortes chuvas no Leste de Minas e Espírito 

Santo provocou uma comoção nacional. No dia 26 de dezembro o leste de Minas 

recebeu a visita do excelentíssimo governador Antônio Anastasia e no dia 27 de 

dezembro a região recebeu a visita da excelentíssima presidente da República Dilma 

Roussef. Ambos sobrevoaram a região e certamente envidarão esforços para a 

reconstrução das áreas devastadas e asseguraram recursos para apoio às 

populações atingidas.  
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Visita do Exmo. Sr. Antônio Anastasia à cidade de Aimorés. 

 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

  O emprego de helicópteros em ações de defesa é indiscutivelmente 

uma ferramenta necessária, quer para remoção de pessoas, para traslado de 

viveres, ou mesmo para o estabelecimento de prioridades. Em Minas Gerais, devido 

a sua extensão territorial, a operacionalização de uma estrutura que permite o 

atendimento aéreo em todas as regiões do estado não é tarefa simples. 

  O grande problema para o funcionamento dessa estrutura está 

relacionado ao abastecimento de aeronaves. Em Minas existe posto de 

abastecimento de QAV em menos de 10 municípios. O estado possui 853 cidades e 

o Btl RpAer tem de estar em condições de prestar atendimento a todas essas 

cidades em caso de necessidade. Para tanto, a unidade montou uma rede de 

abastecimento de combustíveis de aviação dotada de 4 caminhões de 

abastecimento e pontos de estocagem de querosene em bombonas. Além disso, as 

aeronaves a PMMG ficam desconcentradas, ou seja, ficam posicionadas em cidades 

de quatro macrorregiões diferente. Essa rede tem permitido a operação aérea em 

Minas Gerais há vinte e cinco anos. 

  A importância de uma estrutura de fornecimento de combustíveis ficou 

evidente durante a operação no leste do Estado. A constatação é muito simples. 

Sem combustível o helicóptero não voa. As aeronaves que estavam operando em 

Baixo Guandu-ES ficaram sem apoio de solo e não fosse a presença de uma de 

nossas UAA, elas teriam ficado no solo, pois a UAA da PMES havia ficado isolada 

em Colatina-ES devido às inundações e não havia outra alternativa para 

abastecimento. Houve um helicóptero da PMES que foi abastecido com 500 



43 

(quinhentos) litros, o que nos leva à conclusão de que não teria autonomia para 

chegar a sua base e abastecer. 

  Outro fator importante a ser considerado em se tratando de 

abastecimento de aeronaves, é o fato de que um caminhão abastecedor posicionado 

próximo ao local de operação da aeronave permite que o abastecimento seja 

fracionado e com isso o comandante da aeronave possui a alternativa de controlar o 

peso de decolagem pela quantidade de combustível no tanque em decorrência do 

tipo de voo a ser realizado. Certamente uma aeronave abastecida com 100% de 

combustível não terá condições de pousar numa área restrita em que a mesma 

aeronave pousaria se estivesse abastecida com metade desse volume. 

  Em decorrência de todas essas características que permeiam as 

operações aeropoliciais conclui-se é que a estrutura de apoio é tão essencial como o 

helicóptero. 
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8 OUTRAS AÇÕES 
 

  Houve o transporte de 03 (três) eletricistas para reestabelecimento do 

fornecimento de água. 

 

Belo Horizonte, 8 de janeiro de 2013. 

 

 

 

Messias Alan de Magalhães, Maj PM 

Comandante de Aeronave 
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Anexo 1- Relação de pessoas removidas de locais isolados 
 

 Nome Local Motivo Data 

1 Davi Gomes, 70 anos Vila Neitzel (Itueta) Idoso com princípio 

de AVC. 

23/12/13 

2 Maria Gomes, 68 anos. Vila Neitzel (Itueta) Acompanhante do Sr. 

Davi. 

23/12/13 

3 Alfredo Krauser, 72 

anos. 

Córrego Rachapan 

(Itueta) 

Idoso que tinha 

sofrido um princípio 

de AVC dias atrás. 

24/12/13 

4 Alvina Krauser, 68 anos. Córrego Rachapan 

(Itueta) 

Acompanhante do Sr. 

Alfredo. 

24/12/13 

5 Jéssica Seidler, 28 

anos. 

Vila Neitzel (Itueta) Febre persistente. 25/12/13 

6 Lédio Seidler, 42 anos Vila Neitzel (Itueta) Febre persistente. 25/12/13 

7 Willian Martins Abreu, 

22 anos. 

Lavrinha (Sta. Rita do 

Itueta) 

Deficiência causada 

por acidente de 

motocicleta. 

25/12/13 

8 José Abreu Lavrinha (Sta. Rita do 

Itueta) 

Pai do Willian. 25/12/13 

9 Maria Aparecida Abreu Lavrinha (Sta. Rita do 

Itueta) 

Mãe do Willian. 25/12/13 

10 Marinete Pereira Silva, 

28 anos. 

Santaninha (Sta. Rita 

do Itueta) 

Fortes dores 

estomacais. 

25/12/13 

11 Otoniel Luiz da Silva Santaninha (Sta. Rita 

do Itueta) 

Acompanhante da 

Sra. Marinete. 

25/12/13 

12 Laila Vitória, 4 meses. Santaninha (Sta. Rita 

do Itueta) 

Filha de 4 meses da 

Sra. Marinete. 

25/12/13 

13 João da Mata Xavier, 77 

anos. 

Vila Neitzel (Itueta) Idoso com 

hipertensão. 

26/12/13 

14 Paulina Mutts Chaves, 

73 anos. 

Vila Neitzel ( Itueta) Idoso com 

hipertensão. 

26/12/13 

15 Pedro Lemen, 90 anos. Vila Neitzel ( Itueta) Idoso com 26/12/13 
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hipertensão. 

16 Loudes Lima, 66 anos. Natividade (Aimorés) Idosa com mal de 

Alzheimer. 

26/12/13 

17 Andréia Vicentine Natividade (Aimorés) Acompanhante da 

Sra. Lourdes. 

26/12/13 

18 Maria Izabel A. Ferreira, 

26 anos. 

Córrego do Limoeiro 

(Aimorés) 

Gestante de 9 meses 

entrando em trabalho 

de parto. 

26/12/13 

19 Ronlado Araújo Ferreira Córrego do Limoeiro 

(Aimorés) 

Marido da Dona 

Maria Izabel. 

26/12/13 

20 Ormi Marulho Heller, 63 

anos 

Córrego Grumarin 

(Itueta) 

Idosa Cardíaca e 

diabética. 

27/12/13 

21 Nardina Heller Brandão, 

86 anos 

Córrego Grumarin 

(Itueta) 

Idosa cardíaca. 27/12/13 

22 Carli Vicentino, 75 anos Natividade (Aimorés) Idoso com falta de 

alimento. 

27/12/13 

23 João Rodrigues dos 

Santos (aprox. 38 anos) 

Virgolândia Preso (ocorrência 

com reféns) 

29/12/13 

24 Ângelo Antônio 

Salvador 

Itueta Paciente de 

hemodiálise 

30/12/13 

25 Maria da Penha 

Ticianeli Salvador 

Itueta Mãe do paciente 

acima (paciente 

cego, necessitava de 

apoio de parente em 

Colatina/ES) 

30/12/13 

 

  



46 

Anexo 2- Relação de viveres transportados 
 

Data Kg de alimentos Garrafas de Água Medicamento 

23/12/13 740 780 0 

24/12/13 900 156 2 remessas 

25/12/13 660 0 0 

26/12/13 440 0 3 remessas 

27/12/13 0 0 0 

28/12/13 1540 40 (galões de 5l) 0 

29/12/13 360 20 (galões de 5l) 0 

30/12/13 900 40 (galões de 5l) 0 

31/12/13 1400 115 (galões de 5l)  

Total 6940 1151 5 remessas 

 


