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O edital de aquisição do 
Imageamento Aéreo foi publicado 
no dia 01/11.  

O pregão eletrônico, por sua vez, 
ocorrerá no dia 14/11 às 15 horas e 
tem-se a estimativa de preço médio 
das propostas em torno de 114 
milhões de reais. 

 

Objeto 
No edital está prevista a aquisição de 
sistemas imageadores 
aerotransportados que devem 
incluir: 

 Fornecimento, instalação e 
integração de equipamentos, 
componentes, acessórios e 
materiais de equipamento 
eletro-ótico e infra-vermelho 

 Homologação, certificação e 
licenciamento junto às 
autoridades aeronáuticas e de 
telecomunicações;  

 Atualização de toda a 
documentação da aeronave;  

 Treinamento e capacitação de 
usuários e mecânicos, bem 
como outros serviços 
necessários para cumprimento 
das especificações técnicas 
constantes do Anexo do 
edital. 

 

Prazo de Entrega 
Está previsto no edital a entrega dos 
equipamentos e instalações para as 
seguintes datas: 

 

Serão entregues 2 partes fixas e 1 
móvel para cada estado-sede da 
Copa das Confederações e 1 
conjunto completo para cada um dos 
estados-sede da copa do Mundo 
FIFA 2014. 

Fonte: imagens 
obtidas da Internet. 
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Modelos e Prefixos 
Os modelos e prefixos das aeronaves nas quais serão 
instaladas as partes fixas são as seguintes: 

UF Local Operador 
Aeronaves 

Modelo Prefixo 

AM Manaus SSP 
AS 350B3+ PR-EAM 

AS 350B3+ PR-EAN 

BA Salvador PMBA 

AS 350B2 PR-HPM 

AS 350B2 PR-GPM 

AS 350B2 PR-DPM 

CE Fortaleza CIOPAER 

AS 350B2 PP-ENM 

AS 350B2 PP-EFM 

HB 350B PT-HLM 

DF Brasília PCDF 
AS 350B2 PP-FZA 

AS 350BA PT-HZG 

MG 
Belo 

Horizonte 
PMMG 

AS 350B2 PP-EJN 

AS 350B2 PP-EJJ 

AS 350B2 PP-EJK 

MT Cuiabá SESP 

AS 350B3 PR-GMT 

AS 350B2 PR-CMT 

AS 350B2 PP-MMT 

PE Recife SDS 

AS 350B2 PT-YDS 

AS 350B2 PR-CBP 

AS 350B2 PR-EPE 

PR Curitiba SESP 
EC 130B4 PP-BOP 

EC 130B4 PR-ECB 

RJ 
Rio de 
Janeiro 

PMERJ 

AS 350B2 PP-EPN 

AS 350B3+ PR-IDR 

AS 350B2 PP-EMA 

RN Natal SSP AS 350B2 PR-YFF 

RS 
Porto 
Alegre 

Brigada RS HB 350B PP-EHY 

PCRS AS 350B3e PR-HCP 

SP São Paulo PMESP 

AS 350B2 PR-SMU 

AS 350B2 PR-SMW 

AS 350B2 PR-SPK 

O Distrito Federal, por sua vez, receberá o sistema de 
transmissão a serem instalados em aeronaves que já 
possuem sensores eletro-ópticos. 

UF Local Operador 
Aeronaves 

Modelo Prefixo 

DF Brasília 
PMDF 

AS 350B2 PR-PMD 

AS 350B2 PP-PMF 

DETRAN AS 350B2 PR-EBQ 

 

O que é um imageador aéreo? 
Para dar suporte às atividades que serão realizadas nos 
Centros Integrados de Comando e Controle estão sendo 
adquiridos pela SESGE/MJ equipamentos de 
Imageamento aéreo para as cidades-sede onde ocorrerão 
os jogos da Copa das Confederações e Copa do Mundo 
FIFA 2014. 

O objetivo desta aquisição é a respeito da necessidade de 
criação e implementação de um moderno sistema 
aeronáutico de captação, gravação e transmissão de 
imagens e informações, utilizando a estrutura de aviação 
de segurança pública já existente nos estados, mediante o 
fornecimento de equipamentos eletro-ópticos e 
infravermelho de ultima geração e sua instalação nas 
aeronaves a serem disponibilizadas e operadas pelos 
estados-sede dos eventos. 

As especificações técnicas foram elaboradas visando 
proporcionar a captura de imagens digitais detalhadas, 
proporcionadas por sensores de alta definição, em 
condições de voo a uma altura superior a 2.500 pés (762,0 
m) sobre o terreno. Nestas condições, adotando-se um 
ângulo de visada que forme 45º com relação ao eixo da 
aeronave, tem-se que a distância direta ao alvo é de 
1.077,6 m, conforme mostrado na figura abaixo: 
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ITENS INCLUIDOS 

 

Os itens previstos no edital, bem como seus 
respectivos quantitativos, são os seguintes: 

 Sensor infravermelho e eletro-
óptico (12) 

 Monitor de Vídeo Aeronáutico no 
posto dianteiro (30) 

 Monitor de Vídeo Aeronáutico no 
posto traseiro (12) 

 Sistema de mapas móveis (moving 
map), com realidade aumentada, e 
respectivos componentes e 
acessórios (12) 

 Sistema de Transmissão de Vídeo 
Digital SD/HD (15) 

 Gravador de áudio e vídeo de alta 
definição e respectivos 
componentes e acessórios (12) 

 Console de operador do sistema e 
respectivos componentes e 
acessórios (12) 

 Fornecimento e instalação de 
Sistema de Recepção de Vídeo e 
Áudio Fixo em solo (12) 

 Fornecimento e instalação de 
Sistema de Recepção de Vídeo e 
Áudio Móvel em solo (12) 

 Instalação de provisões, integração, 
configuração de todos os 
equipamentos em aeronave modelo 
AS 350BA (1) 

 Instalação de provisões, integração, 
configuração de todos os 
equipamentos em aeronave modelo 
AS 350B2 (20) 

 Instalação de provisões, integração, 
configuração de todos os 
equipamentos em aeronave modelo 
AS 350B3 (1) 

 Instalação de provisões, integração, 
configuração de todos os 
equipamentos em aeronave modelo 
AS 350B3+ (3) 

 Instalação de provisões, integração, 
configuração de todos os 
equipamentos em aeronave modelo 
AS 350B3e (1) 

 Instalação de provisões, integração, 
configuração de todos os 
equipamentos em aeronave modelo 
EC 130B4 (2) 

 Instalação de provisões, integração, 
configuração de todos os 
equipamentos em aeronave modelo 
HB 350B (2) 

 Instalação de provisões, integração, 
configuração do sistema de 
transmissão de vídeo e áudio em 
aeronaves modelo AS 350B2 (3) 

 Treinamento Operacional, um por 
cada estado-sede, em locais a 
serem indicados pela SESGE, do 
sistema completo para até 6 (seis) 
operadores em cada local, com 
fornecimento de material em língua 
portuguesa. (12) 

 Treinamento para instalação e 
remoção de todo o sistema, um por 
cada estado-sede, para até 05 
(cinco) mecânicos de aeronave, em 
locais a serem indicados pela 
SESGE, com fornecimento de todo 
o material em língua portuguesa 
(12) 

 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 
 

  

Partes 
Fixas 
As partes fixas compreendem, entre outros: 

a) suportes da câmera;  

b) monitor de vídeo aeronáutico no posto 
dianteiro;  

c) suporte do sistema de transmissão;  

d) todos os suportes para fixação dos 
equipamentos;  

e) cablagens de alimentação elétrica, de 

vídeo e de controle dos equipamentos. 
 

  

Partes 
Móveis 
As partes móveis (removíveis) compreendem 
os itens: 

a) sensor infravermelho e eletro-óptico,  

b) sistemas de navegação tipo mapas 
móveis, com realidade aumentada,  

c) sistema de transmissão de vídeo e 
áudio de alta,  

d) monitor de vídeo aeronáutico no posto 
traseiro  

e) gravador de áudio e vídeo de alta 
definição e  

f) console de operador do sistema . 

 

 

Críticas? 
Elogios? 

Sugestões? 

 
cgti.sesge@mj.gov.br 

 

 


