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RESUMO 
 

 

O treinamento é uma ferramenta importante na busca pela excelência e qualidade 
dos resultados, capacitando continuamente os funcionários bem como aprimorando 
as suas competências em suas respectivas funções. Assim, o Grupamento Tático 
Aéreo de Sergipe, com o intuito de capacitar os seus integrantes, para minimizar os 
riscos de acidentes aéreos, implantou programas de treinamento voltado para a per-
cepção da segurança de voo. Como até o presente momento não há relatos da ava-
liação deste programa e da percepção de segurança, o presente estudo visa analisar 
o programa de treinamento e a percepção da segurança de voo, implantado pelo 
GTA-SE, verificando se responde as necessidades e expectativas de seus integran-
tes. Para tanto, a metodologia adotada foi a de pesquisa de campo, quantitativa e 
descritiva, utilizando-se como instrumento para coleta dos dados um questionário 
estruturado com 13 questões fechadas de múltipla escolha e uma discursiva. O uni-
verso da pesquisa compreendeu os integrantes do GTA-SE que participaram dos 
treinamentos realizados no período de janeiro a dezembro de 2016, e como amostra 
os pilotos, tripulantes operacionais, mecânicos, apoio solo, gerentes e coordenador 
do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe que foram treinados no período acima es-
pecificado. Neste caso particular o universo e a amostra se confundem, sendo então 
formados por 21 integrantes. Com base na análise dos dados pode-se inferir que, 
de maneira geral, os integrantes do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe estão sa-
tisfeitos, quanto ao processo de treinamento, mas mesmo tendo o conhecimento e 
sabendo da importância do foco e percepção na segurança de voo, sugerem-se aná-
lises, estratégias e diretrizes adotadas para aumentar o nível e o aprimoramento de 
todos nessa percepção, como cursos também na área de segurança de voo e avali-
ações dos profissionais que trabalham na área que ainda a legislação não exige.  
 
Palavras-chave: Grupamento Tático Aéreo de Sergipe, Segurança de voo, Treina-
mento & Desenvolvimento. 

 

 

  

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT 
 

 
Training is an important tool in the search for excellence and quality of results, em-
powering employees and continually improving their skills in their respective func-
tions. Thus, the Air Tactical Grouping of Sergipe, in order to empower their members, 
to minimize the risk of air accidents, training programs implemented in the perception 
of flight safety. As to the present time there are no reports of the evaluation of this 
program, this study aims to evaluate the training program and the perception of flight 
safety, developed by GTA-SE, needs and expectations in the view of its members. 
To this end, the methodology adopted was to field research, quantitative and descrip-
tive, using as a tool for data collection a structured questionnaire with 13 closed mul-
tiple-choice questions and one discursive question. The search universe understood 
the GTA that participated in the training carried out in the period from 2016, and how 
sample pilots, crew members, mechanics, ground support operational managers and 
coordinator of the Tactical Grouping of Sergipe Air who were trained during the period 
specified above. In this particular case the universe and sample get confused, being 
then formed by 21 members. Based on the analysis of the data can be inferred that, 
in General, the members of the Tactical Grouping of Sergipe Air are satisfied, as far 
as the training process, but even having the knowledge and knowing the importance 
of focus and perception on flight safety, suggested analyses, strategies and guide-
lines adopted to increase the level and improvement of all this perception such as 
courses in the area of flight safety and evaluation of professionals working in the area 
that still does not require legislation.    
 
Keywords: Air Tactical Grouping of Sergipe, flight safety, training and development. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

RESUMEN 
 
 
La formación es una herramienta importante en la búsqueda de la excelencia y la 
calidad de los resultados, potenciando continuamente en los empleados el  mejora-
miento   de  sus habilidades en sus respectivas funciones. Por tal razón, el Grupo  
Táctico Aéreo  de Sergipe, con el fin de permitir a sus miembros  minimizar el riesgo 
de accidentes aéreos, ha implementado programas de capacitación  orientados a 
mejorar la percepción de la seguridad del vuelo. Como hasta la fecha no existen 
informes de evaluación de este programa y de  la percepción que tienen los emplea-
dos sobre  la seguridad, este estudio tiene como objetivo analizar el programa de 
formación y la percepción de la seguridad de vuelo, ejecutado por GTA-SE, con la 
finalidad de comprobar si  responde a las necesidades y expectativas de sus miem-
bros. La metodología adoptada en esta pesquisa fue la investigación de campo, 
usando un tipo de investigación descriptiva con un enfoque mixto y un diseño de 
investigación no experimental de corte transversal. Como  herramienta de recolec-
ción de datos fue utilizado el  cuestionario, el mismo estuvo  estructurado con 13 
preguntas cerradas de selección múltiple y discursiva. El universo de la investigación 
incluyó miembros del GTA-SE que participaron  de la formación realizada en el pe-
ríodo de enero a diciembre de 2016, En este caso particular, el universo y la  muestra 
coincidieron, quedando integrada por  21 miembros. Con base en el análisis de los 
datos se puede inferir que, en general, los miembros del Grupo de Sergipe Aire tác-
tico están satisfechos en cuanto al proceso de formación, no obstante, sugieren nue-
vas  estrategias y directrices para aumentar el nivel de seguridad de los vuelos; así 
como también sugieren la realización de  cursos en el área de la seguridad de vuelo, 
avalados por  profesionales de máxima experiencia que se desempeñan en el área 
investigada.  
 
Palabras clave: Grupo Táctico Aéreo de Sergipe, seguridad de vuelo, entrenamiento 
y desarrollo. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 APRESENTAÇÃO INICIAL 

 

O programa de treinamento voltado para segurança de voo no Grupa-

mento Tático Aéreo de Sergipe (GTA-SE) tem como objetivo capacitar os seus pro-

fissionais por meio de instruções, treinamentos com enfoque teórico e prático com o 

objetivo principal de minimizar os riscos de acidentes. 

Esse novo contexto de prevenção vem alterando o cenário mundial e afe-

tando substancialmente as instituições. Para Reason (2005, p.58) os acidentes são 

resultantes de combinações, nem sempre previsíveis, de fatores humanos e organi-

zacionais dentro de um sistema complexo.  

Seu modelo de acidente organizacional explica esses eventos como a 

ocorrência de falhas ou faltas de barreiras e salvaguardas desenvolvidas no sistema 

para minimiza-los. Essas falhas ativas têm origens em condições latentes relaciona-

das a fatores técnicos e organizacionais presentes no sistema bem antes da ocor-

rência de acidentes.  

Contudo, então, pode ser observado tanto nas práticas adotadas na área 

de recursos humanos, quanto no perfil dos gestores, que precisam se adaptar às 

atuais demandas de flexibilidade de processos e ações nas organizações. 

Atuar estrategicamente para coadjuvar os esforços de atingir os propósi-

tos definidos pela organização passou a exigir dos gestores alguns critérios, tais 

como, uma equipe com melhor nível de escolaridade, melhor nível técnico e físico 

capaz de atender às novas exigências das Unidades Aéreas de Segurança Pública.  

Seguindo os estudos da administração sobre o assunto, os mesmos pas-

saram a considerar as atividades de treinamento e instrução como as mais relevan-

tes no ambiente atual das organizações, integrando os profissionais, valorizando seu 

potencial e desenvolvendo um ambiente propício às suas necessidades, bem como 

promover atividades que modifiquem suas atitudes, suas competências e suas ca-

pacitações na organização onde atuam proporcionando a esta, o alcance de seus 

objetivos, e consequentemente ao sucesso organizacional.  
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Diante de tal visão, e consciente do importante papel que cada um dos 

seus integrantes tem no pleno desenvolvimento de sua missão, o GTA-SE, órgão 

subordinado à Secretaria de Segurança Pública (SSP), tem procurado focar a gestão 

dos seus recursos humanos na saúde, segurança, capacitação e motivação de todos 

os seus integrantes. É responsável por executar, organizar e administrar as ativida-

des aéreas voltadas ao atendimento da população sergipana, através do apoio as 

organizações em diversas ocorrências policiais, de bombeiros, saúde, ambiental e 

outras. 

A fim de manter seus colaboradores sempre alinhados aos avanços tec-

nológicos e as necessidades inerentes ao setor aéreo de segurança pública e defesa 

civil, o GTA-SE procura investir de forma permanente na capacitação profissional de 

seu pessoal por meio de cursos, palestras e seminários internos e externos sempre 

voltados para o crescimento profissional dos seus integrantes. 

O presente trabalho visou avaliar a efetividade desse processo de treina-

mento e a percepção da filosofia da segurança de voo adotado no GTA-SE, no pe-

ríodo de 2016, na visão de seus integrantes, sendo possível analisar e interpretar os 

dados coletados, confrontando-os com a literatura. 

O estudo teve como objetivos específicos, identificar o perfil dos integran-

tes, verificar a opinião destes, com relação ao processo de treinamento e o nível de 

percepção da filosofia de segurança de voo, partindo das necessidades de avaliar a 

credibilidade e confiabilidade do processo, ou seja, as técnicas e táticas aprendidas 

e empregadas nas ocorrências atendidas pelos integrantes do GTA-SE.  

A justificativa do tema foi em função da sua importância enquanto instru-

mento da área RH e segurança operacional, sendo fundamental na reflexão e pre-

paração dos profissionais do GTA-SE, tanto para o processo de mudança organiza-

cional, quanto no processo de aprendizagem. 

Para acompanhar a dinâmica e as mudanças que as organizações enfren-

tam ao tentar manterem-se seguras e livres de acidentes, é importante que reconhe-

çam a necessidade de investir na área de treinamento, visando alcançar melhores 

resultados na execução dos trabalhos, minimizando cada vez mais os riscos de aci-



16 

 

dentes. Nesse contexto, buscando conscientizar a importância dos recursos huma-

nos e da necessidade do gerenciamento contínuo dos processos de mudança no 

comportamento organizacional, é que se faz necessário o estudo da pesquisa e jus-

tifica-se o tema escolhido.  

É fato, que as organizações dependem fundamentalmente do conheci-

mento, do conjunto dos colaboradores que desempenham seus papéis na organiza-

ção, do estímulo ao aumento da autonomia e criatividade no processo de tomada de 

decisão, assim como o desenvolvimento de competências essenciais aos seus pro-

fissionais, alinhado ao planejamento estratégico do sistema de segurança estadual.  

Diante dessa relevância é possível afirmar que a pesquisa foi oportuna, 

pois buscou avaliar através da análise de dados e informações disponibilizadas pela 

própria instituição, os resultados do programa de treinamento e da percepção vol-

tada para segurança de voo.  

E, em particular, terá como finalidade contribuir para o GTA-SE alcançar 

seus objetivos, verificando se os profissionais estão com a percepção voltada para 

a prevenção de acidentes, buscando minimizar os riscos destes, ao tempo em que 

proporcionou oportunidades aos treinados de todos os níveis, a obterem o ensejado 

desenvolvimento de seus conhecimentos, habilidades e atitudes, refletindo o pensa-

mento e ensinamento voltado para segurança de voo. 

Além da introdução e das considerações finais o trabalho foi estruturado 

em quatro capítulos. No primeiro capítulo dessa pesquisa buscamos atender a ca-

racterização do tema, a definição do problema, o objetivo geral e os específicos as-

sim como expor a justificativa do trabalho.  

No segundo capitulo definimos o conceito de treinamento e importância 

da preparação da equipe, a sua importância para o Grupamento Tático Aéreo, prin-

cipais mudanças e impactos na área de treinamento e desenvolvimento, o processo 

de treinamento e desenvolvimento, o seu diagnóstico, histórico da segurança de voo, 

filosofia e conceitos de segurança, acidentes e incidentes aeronáuticos, histórico da 

aviação de segurança pública, aspectos legais do grupamento aéreo e o histórico e 

estrutura do GTA de Sergipe.  
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No terceiro capítulo delimita-se a metodologia da pesquisa, espacial, tem-

porário, teórico, os dados e suas condições de recolhimento, tipo de pesquisa, po-

pulação em evidencia, unidade de análise, amostra e coleta de dados.  

No quarto capitulo análise e resultados dos dados compelidos, caracterís-

ticas sócio profissional da equipe, opinião dos colaboradores, percepção da segu-

rança pública de voo nos treinamentos operacionais e análise qualitativa da pergunta 

aberta. Sendo assim apresentação das conclusões finais da pesquisa, referencias e 

apêndice.       

 

1.2 DEFINIÇÃO DO PROBLEMA 

 

A administração das organizações públicas tem passado por um período 

de mudanças na sua forma de gestão, entretanto, adotar um modelo de gestão ca-

paz de extinguir os atuais vícios não é tarefa fácil. O número de Organizações Aé-

reas de Segurança Pública e/ou Defesa Civil cresce a cada ano no Brasil, sendo 

implementada uma cultura de apoio com aeronaves nesses tipos de operações, an-

tes exclusivas das equipes terrestres.  

No Estado de Sergipe o Grupamento Tático Aéreo (GTA-SE), objeto de 

análise desta pesquisa, foi criado através da portaria nº 67/2009, de 19 de maio de 

2009, da lavra do Exmº Sr. Secretário de Segurança Pública, e criado através da lei 

8.134, de 13 de julho de 2016, pelo Governo do Estado, sancionado pela Assembleia 

Legislativa do Estado, integrando policiais militares, policiais civis e bombeiros mili-

tares, sendo competência ao GTA-SE o planejamento, comando, coordenação, fis-

calização, manutenção e controle das atividades de operações aéreas do Estado de 

Sergipe.  

O Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) instituído pela Lei nº 7.565, 

de19 de dezembro de 1986, regula o direito aeronáutico no Brasil, apoiado também 

pelos Tratados, Convenções e Atos em que o Brasil seja parte, e também pela le-

gislação complementar. 
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O Art. 106, do CBA, assim define aeronave: “Considera-se aeronave todo 

aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se circular no espaço aéreo, me-

diante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas.” As aeronaves 

classificam-se em civis e militares, sendo as militares as pertencentes às Forças 

Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), e uma aeronave pertencente a uma Or-

ganização Pública Estadual será classificada como civil e pública, pois estará a ser-

viço da administração pública estadual. 

No que se refere à capacitação, as Forças Armadas dispõem de legisla-

ção especifica para a formação de seus tripulantes, e as Organizações Aéreas de 

Segurança Pública e/ou Defesa Civil, por não ter uma regulamentação específica 

para a formação e adestramento de seu pessoal, acompanha a normatização para 

a aviação civil, de acordo com o CBA. 

As Organizações Aéreas de Segurança Pública e/ou Defesa Civil Estadu-

ais estão sujeitas a diversas normas jurídicas complementares que regulam as ativi-

dades aéreas. A utilização e a operacionalidade das aeronaves e pessoal perten-

centes a estas Organizações encontram-se estabelecidas no Regulamento Brasi-

leiro de Homologação Aeronáutica- RBHA 91 e Regulamento Brasileiro de Aviação 

Civil- RBAC 61, juntamente com as regras gerais para os aeronautas e aeronaves 

civis.  

A subparte K, da RBHA 91, reconhece as peculiaridades das operações 

aéreas desenvolvidas pelas Organizações Aéreas das Polícias Civis e Militares, e 

Corpo de Bombeiros Militares, incluindo a formação, treinamento e proficiência de 

suas tripulações (pilotos, tripulantes operacionais, mecânicos de voo e apoio solo) 

que estabelece no item 91.959,(d): “é de responsabilidade do Órgão estabelecer os 

padrões mínimos de treinamento das tripulações no que diz respeito as operações 

aéreas de segurança pública e/ou defesa civil”  , exceto a formação inicial dos pilotos 

de Segurança Pública e/ou Defesa Civil que estão previstos na RBAC 61.  

Portanto, cabe ao GTA cumprir os Programas e regulamentações aprova-

dos pela Agência de Aviação Civil- ANAC, estabelecer os padrões de treinamento 

as suas tripulações, incluindo os pilotos, mesmo sendo avaliados anualmente pela 
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autoridade aeronáutica, que irão desempenhar ações de segurança pública e/ou de-

fesa civil com a utilização de aeronaves, como no caso de implementação de um 

programa de treinamento e procedimentos que sejam voltados para o treinamento e 

segurança de voo, buscando evitar acidentes e incidentes aeronáuticos. 

Nesse contexto, investir em programas de capacitação dos integrantes, 

mais especificamente no fator humano da organização, buscando um desenvolvi-

mento e uma forma de aumentar as competências individuais e coletivas, principal-

mente em relação à prevenção de acidentes aéreos, requer investimentos físico, 

financeiro e estratégico significativos. 

A literatura traz informações constantes sobre as mudanças contextuais 

advindas do progresso científico e tecnológico. Esse novo contexto de prevenção 

vem alterando o cenário mundial e afetando substancialmente as instituições. Para 

Reason (2005, p.58) os acidentes são resultantes de combinações, nem sempre 

previsíveis, de fatores humanos e organizacionais dentro de um sistema complexo.  

Seu modelo de acidente organizacional explica esses eventos como a 

ocorrência de falhas ou faltas de barreiras e salvaguardas desenvolvidas no sistema 

para minimizar a chance de acidentes. Essas falhas ativas têm origens em condições 

latentes relacionadas a fatores técnicos e organizacionais presentes no sistema bem 

antes da ocorrência de acidentes.  

De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Ae-

ronáuticos (CENIPA-2016), o treinamento foi um dos fatores, de forma direta ou in-

direta, que mais contribui nos mais de 40 (quarenta) acidentes investigados da avi-

ação de Segurança Pública e/ou Defesa Civil. 

Por isso o treinamento não deve ser confundido com uma simples questão 

de realizar cursos e proporcionar informações. Vai muito mais longe. Significa atingir 

o nível de desempenho almejado pela organização através do desenvolvimento con-

tínuo das pessoas que nela trabalham voltados também para a Segurança e a Pre-

venção de Acidentes. Para tanto é necessário desenvolver uma cultura interna favo-

rável ao aprendizado e comprometida com as mudanças na organização (CHIAVE-

NATO, 1997, p. 343). 



20 

 

A evidência de que investimentos em treinamento estão associados a me-

lhores retornos financeiros e maiores capacidades de sobrevivência, competitividade 

e crescimento das organizações traz à tona a conclusão de que o treinamento surge 

como uma ferramenta estratégica de fundamental importância. Dessa forma, é pos-

sível observar que a aviação de Segurança Pública e/ou Defesa Civil passa por essa 

transformação, adequando os seus procedimentos operacionais em atividades de 

alto risco, não havendo um parâmetro para avaliação de seus procedimentos e nem 

uma regulamentação específica para a realidade de suas operações de Segurança 

Pública e Defesa Civil, diante das situações impostas pelo mundo moderno. 

 O Grupamento Tático Aéreo de Sergipe e outras Organizações deverão 

estar cada vez mais comprometidos e altamente preparados para as frequentes mu-

danças que com certeza dependem da informação que deve ser compartilhada e 

disseminada através da área de recursos humanos nas atividades de treinamento e 

desenvolvimento. Baseando-se no exposto acima, apresenta-se a seguinte pergunta 

de investigação problema: 

O programa de treinamento e sistema de segurança de voo, implemen-

tado pelo GTA-SE (Grupamento Tático Aéreo de Sergipe), responde as necessida-

des e as expectativas de seus integrantes? 

 

1.3 OBJETIVOS 

 

1.3.1 Geral 

 

Analisar se o programa de treinamento e sistema de segurança de voo, 

implementado pelo Grupamento Tático Aéreo de Sergipe, responde as necessida-

des e as expectativas dos integrantes. 

 

1.3.2 Específicos 

- Conhecer a avaliação dos integrantes do GTA-SE em relação ao pro-

cesso de treinamento; 
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- Identificar o nível de percepção que tem os integrantes do GTA-SE rela-

cionado a cultura de segurança de voo; 

- Identificar a relação do perfil sócio profissional dos integrantes com o 

Treinamento e segurança de voo do GTA-SE. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

A justificativa do tema se dá em função da sua importância enquanto ins-

trumento da área RH e segurança operacional, sendo fundamental na reflexão e 

preparação dos profissionais do GTA-SE. 

Para acompanhar a dinâmica e as mudanças que as organizações enfren-

tam ao tentar manterem-se seguras e livres de acidentes, é importante que reconhe-

çam a necessidade de investir na área de treinamento, visando alcançar melhores 

resultados na execução dos trabalhos, minimizando cada vez mais os riscos de aci-

dentes. Nesse contexto, buscando conscientizar a importância dos recursos huma-

nos e da necessidade do gerenciamento contínuo dos processos de mudança no 

comportamento organizacional, é que se faz necessário o estudo da pesquisa e jus-

tifica-se o tema escolhido. 

Diante dessa relevância é possível afirmar que a pesquisa será oportuna, 

pois buscará avaliar através da análise de dados e informações disponibilizadas pela 

própria instituição, os resultados do programa de treinamento e da percepção vol-

tada para segurança de voo. E em particular terá como finalidade contribuir para o 

Grupamento Tático Aéreo de Sergipe alcançar seus objetivos, verificando se os pro-

fissionais estão com a percepção voltada para a prevenção de acidentes, buscando 

minimizar os riscos destes. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

No presente capítulo são apresentadas as definições de treinamento, a 

importância do treinamento para as pessoas, mudanças e impactos na área de trei-

namento e desenvolvimento, o histórico, a filosofia de prevenção de acidentes e o 

conceito de segurança de voo bem com os conceitos de acidente e incidente aero-

náuticos. 

 

2.1 Definições de Treinamento 

 

Na atualidade os profissionais de recursos humanos deveriam levantar a 

percepção de necessidades e os possíveis focos de problemas organizacionais, a 

partir do estudo das variáveis compensações, treinamentos ou reestruturações na 

organização como forma de melhorar o desempenho. 

A instituição deve desenvolver um programa de treinamento mais efetivo, 

possibilitando aos funcionários um desenvolvimento profissional mais qualificado. 

Chiavenato (1999, p. 294), afirma que o treinamento é:  

 
O processo pelo qual a pessoa é preparada para desempenhar de maneira 
excelente as tarefas específicas do cargo que deve ocupar. É considerado 
um meio de desenvolver competências nas pessoas para que se tornem mais 
produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor para os objetivos 
organizacionais e se tornarem cada vez mais valiosas.  

 

 

Marras (2000, p. 145), afirma que “o treinamento produz um estado de 

mudança no conjunto de conhecimentos, habilidades ou Atitudes (CHA) de cada tra-

balhador, uma vez que implementa ou modifica a bagagem particular de cada um”.  

Por isso o treinamento não deve ser confundido com uma simples questão 

de realizar cursos e proporcionar informações. Vai muito além. Significa atingir o 

nível de desempenho almejado pela organização através do desenvolvimento contí-

nuo das pessoas que nela trabalham, voltado também para a Segurança e a Pre-
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venção de Acidentes. Para tanto é necessário desenvolver uma cultura interna favo-

rável ao aprendizado e comprometida com as mudanças na organização (CHIAVE-

NATO, 1997, p. 343). 

Como descritos nos conceitos acima, fundamentados na literatura, os be-

nefícios do treinamento são inúmeros e podem fortalecer ainda mais as atividades 

das empresas, aumentando a capacidade e o desempenho de cada colaborador. 

Percebe-se, portanto, que o treinamento pode ser considerado como um dos com-

ponentes do processo de desenvolvimento, trazendo como consequência, o fortale-

cimento e a consolidação das características dos empregados em termos de seus 

papéis funcionais. 

 

2.2 Importância do Treinamento para as Pessoas 

 

Nesse contexto Chiavenato (1999, p. 294) afirma que “o capital humano 

deve ser bem aplicado e desenvolvido. O treinamento é uma maneira eficaz de agre-

gar valor às pessoas, à organização e aos clientes. Ele enriquece o patrimônio hu-

mano da organização”.  

Já na visão de Flippo (1978, p. 237), a importância do treinamento em 

uma organização deve ser ressaltada pelos principais valores, que são:  

 

1. Produtividade aumentada. Um aumento de capacidade profissional ge-

ralmente resulta num incremento tanto em quantidade como na qualidade do volume 

da produção; 

2. Moral elevada. A posse das habilidades necessárias ajuda a satisfazer 

certas necessidades humanas básicas, tais como segurança e a satisfação do ego. 

Programas elaborados de pessoal e relações humanas podem contribuir para eleva-

ção do moral, porém são cascas ocas se não houver um núcleo sólido de trabalho 

significativo feito com conhecimento, perícia e orgulho;  

3. Supervisão reduzida. O empregado treinado pode supervisionar-se a 

si mesmo. Tanto o empregado como o supervisor deseja menos supervisão, porém 
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não é possível maior independência, a menos que o empregado seja adequadamente 

treinado;  

4. Acidentes reduzidos. São causados mais acidentes por deficiências 

das pessoas do que por deficiência em equipamentos e condições de trabalho. Um 

treinamento apropriado, tanto em perícias do cargo como em atitudes de segurança, 

deve contribuir para a redução na taxa de acidentes; 

5. Aumento na estabilidade e flexibilidade da organização. Estabili-

dade, a habilidade de uma organização em manter sua eficácia apesar da perda de 

pessoal-chave, pode ser desenvolvida unicamente através da criação de um reserva-

tório de elementos treinados de reposição. Flexibilidade, a habilidade para ajustar-se 

às variações do curto prazo em volume de trabalho, requer pessoal com habilidades 

múltiplas a fim de dar margem à sua transparência para cargos onde a demanda é 

maior. Não existe maior patrimônio organizacional do que pessoal treinado e moti-

vado.  

Percebe-se então, que os programas de treinamento buscam mudar ati-

tudes através de uma bagagem de conhecimentos necessários ao desenvolvimento 

pessoal de determinado indivíduo a fim de estabelecer competências essenciais ao 

desenvolvimento de determinado cargo ou trabalho essencial ao sucesso organiza-

cional. 

 

2.3 Principais Mudanças e Impactos na Área de Treinamento e Desenvolvimento  

A modernização no meio do mercado de trabalho exigiu uma série de mu-

danças, a competitividade é fator destacável, dessa forma tornou-se necessário re-

dobrar atenção no aspecto recrutamento e seleção de pessoas viabilizando a prá-

tica, treinamento e as possíveis formas de desenvolver os recursos humanos.  

Conforme Gil (1994), a Gestão de Pessoas abrange um amplo leque de 

atividades, como: recrutamento de pessoal, descrição de cargos, treinamento e de-

senvolvimento, avaliação de desempenho, etc. Depois de por em prática as ativida-

des acima, o gestor passa a conhecer o funcionário, e assim pode destina-lo para o 

setor que mais se adeque. 

Figura 1 - Treinamento de Transporte Aeromédico 
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Fonte: Foto do autor, 2016. 

 

No processo de treinamento e desenvolvimento, é importante identificar 

qual setor da organização é responsável pelas políticas e práticas dessas duas ati-

vidades fundamentais para o sucesso organizacional. O treinamento e desenvolvi-

mento são processos que fazem parte da função de Gestão de Pessoas (GP) nas 

organizações. 

 

Gestão de pessoas é o conjunto de atividades de especialistas e de gestores – como agregar, 

aplicar, recompensar, desenvolver, manter e monitorar pessoas – no sentido de proporcionar 

competências e competitividade à organização (CHIAVENATO, 2010, p. 9). 

 

Assim, verifica-se que além de desenvolver, a GP envolve outros proces-

sos como agregar, aplicar, recompensar, manter e monitorar pessoas. Pela definição 
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do autor, observar-se que estes processos não atuam de forma isolada, pelo contrá-

rio, atuam de forma sinérgica com o objetivo de dotar a organização de competên-

cias e competitividade. Portanto, é correto afirmar que as políticas e práticas adota-

das em um desses processos influenciarão positivamente ou negativamente a ativi-

dade dos outros processos. 

Caso a organização tenha um processo deficitário de agregar pessoas, é 

imperativo investir em um programa de treinamento e desenvolvimento, do contrário, 

os profissionais, que já não são adequadamente recrutados e selecionados, também 

não desenvolveram as competências e habilidades exigidas pela organização. As-

sim, percebe-se que quando um processo de GP não funciona corretamente acaba 

sobrecarregando o outro.  

No conceito supracitado de GP, o autor identifica seis processos. Ao se 

referir ao processo de desenvolver pessoas ele o faz num sentido mais amplo.   

 

Processos de Desenvolver Pessoas. São os processos utilizados para ca-

pacitar e incrementar o desenvolvimento profissional e pessoal das pes-

soas. Envolvem seu treinamento e desenvolvimento, gestão de mudan-

ças e desenvolvimento de carreiras e programas de comunicação e con-

sonância. 

(CHIAVENATO, 2010, 

p.16) 

 

Portanto, verifica-se que um dos objetivos da GP é proporcionar à organi-

zação pessoas bem capacitadas, treinadas e desenvolvidas pessoalmente. A con-

secução desse objetivo ocorre por meio do processo de desenvolver pessoas que, 

além de Treinamento&Desenvolvimento, inclui no seu escopo: gestão do conheci-

mento e gestão de competências, aprendizagem, programas de mudanças e desen-

volvimento de carreiras e programas de comunicação e consonância.  
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Verifica-se que, para o autor supramencionado, T&D são partes do de-

senvolvimento de pessoas. Este, por sua vez, é um processo básico de GP. 

De acordo com Ribeiro (2012, p. 6), 

 

A função dos Recursos Humanos engloba diversas áreas: departamento de pessoal; recruta-

mento e seleção; desenvolvimento dos recursos humanos; avaliação de desempenho; cargos 

e salários; folha de pagamento; benefícios; orçamentos; relações sindicais; medicina do tra-

balho; planejamento de carreira; segurança do trabalho; treinamento operacional. 

 

Contudo, o autor situa o desenvolvimento de pessoas como uma função 

de recursos humanos. Por conseguinte, resta claro compreender que o órgão de 

recursos humanos, ou gestão de pessoas, deve atuar no sentido de aconselhar e 

orientar o supervisor de linha para que este possa contribuir para o desenvolvimento 

das pessoas que estão sob a sua chefia. 

Em uma visão um pouco diferente, Dutra (2009, p. 49) afirma que quando 

“aos objetivos e parâmetros dos processos de gestão de pessoas, podemos classi-

ficá-los, em função de sua natureza, em: movimentação desenvolvimento; valoriza-

ção”. Ainda de acordo com o autor, 

 

Desenvolvimento é uma categoria que congrega processos cujo objetivo é estimular e criar 

condições para o desenvolvimento das pessoas e da organização. As práticas agrupadas nessa 

categoria são: capacitação; carreira; desempenho. (DUTRA, 2012, p. 50) 

 

Ressalta-se, portanto, que o autor agrupa as práticas de GP em apenas 

três grupos de processo. Dentre eles, destaca-se o desenvolvimento – objeto de 

estudo do presente trabalho – que inclui a capacitação. 

Para finalizar este tópico, Bourdreau e Snell (2011, p. 33) afirmam que: 
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Os profissionais de RH são os especialistas em ciências do comportamento da empresa. Em 

áreas como recrutamento e seleção, desenvolvimento, avaliação, recompensas, formação de 

equipe e comunicações, os profissionais de RH devem desenvolver competências que os man-

tenham a par das mudanças. 

 

Portanto, não obstante a algumas variações terminológicas empregadas 

pelos autores supracitados, conclui-se que T&D são funções do órgão de GP e, em 

virtude disso, devem prover aos gerentes de linha as melhores práticas dessas ati-

vidades. 

Vale destacar que o conceito de treinamento – como toda a gestão de 

pessoas evolui ao longo do tempo. Segundo Araújo e Garcia, (2010, p. 76), o treina-

mento é “a educação profissional que visa adaptar o homem ao trabalho em deter-

minada empresa, preparando-o adequadamente para o exercício de um cargo, po-

dendo ser aplicado a todos os níveis ou setores da empresa”. Observa-se então que 

o treinamento era visto como uma atividade que promovia uma mera adaptação do 

indivíduo no trabalho. 

Um conceito mais amplo e mais próximo de uma visão estratégica acerca 

do treinamento é o de Milkovich e Bourdreau (2000 apud ARAUJO E GARCIA, 2010, 

p. 76). Segundo os autores, “treinamento é um processo sistemático para promover 

a aquisição de habilidades, regras, conceitos ou atitudes que resultem em uma me-

lhoria de adequação entre as características dos empregados e as exigências dos 

papeis funcionais”. 

Ora, percebe-se que desta feita o treinamento não é visto tão somente 

como uma adaptação simplória do trabalhador ao cargo, mas sim como uma ativi-

dade capaz de dotar as pessoas de novas habilidades, conceitos e atitudes que de-

verão contribuir para a redução da lacuna entre as características dos empregados 

e as exigências dos cargos. 
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Marras (2011, p. 133) considera que o “treinamento é um processo de 

assimilação cultural a curto prazo que objetiva repassar ou reciclar conhecimentos, 

habilidades ou atitudes relacionados diretamente à execução de tarefas ou à sua 

otimização no trabalho”. 

Esse conceito mais recente aborda uma característica importante do trei-

namento: a assimilação cultural. Sendo assim, além de proporcionar conhecimentos 

e habilidades relacionados ao desempenho dos papéis funcionais, o treinamento 

possibilita ao empregador absorver parte da cultura organizacional, isto é, um con-

junto de valores, atitudes e crenças particulares a cada organização.  

Por fim, observa-se um conceito que retrata com precisão a forma com a 

qual as empresas estão lidando com o treinamento, 

 

Modernamente, o treinamento é considerado um meio de desenvolver competências nas pes-

soas para que se tornem mais produtivas, criativas e inovadoras, a fim de contribuir melhor 

para os objetivos organizacionais e se tornarem cada vez mais valiosas. Assim, o treinamento 

é uma forma de lucratividade ao permitir que as pessoas contribuam efetivamente para os 

resultados do negócio. Nesses termos, o treinamento é uma maneira eficaz de agregar valor 

às pessoas, à organização e aos clientes. Ele enriquece o patrimônio humano das organiza-

ções. (CHIAVENATO, 2010, p. 367) 

Esta é a visão que as empresas bem sucedidas tem do treinamento, uma 

fonte lucratividade. No passado, o treinamento era visto como um custo pesado para 

as organizações. Atualmente, investe-se em treinamento, pois, como exposto, o trei-

namento é o responsável pela formação do capital intelectual. Este por sua vez, 

constitui-se na maior vantagem competitiva que as empresas podem ter. Uma vez 

que o capital intelectual é formado pelas pessoas que pensam, desenvolvem e criam 

os produtos e serviços ofertados pelas organizações. 
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Visto o conceito de treinamento, analisa-se agora o desenvolvimento de 

pessoas, buscando compreendê-lo para que seja possível identificar as semelhan-

ças e divergências entre ele e o treinamento.    

 

O desenvolvimento de pessoas está mais relacionado com a educação e com a orientação para 

o futuro [...]. por educação queremos significar as atividades de desenvolvimento pessoal que 

estão relacionadas com os processos mais profundos de formação da personalidade e da me-

lhoria da capacidade de compreender e interpretar o conhecimento, do que com a repartição 

de um conjunto de fato e informações a respeito de habilidades motoras ou executoras. O 

desenvolvimento está mais focalizado no crescimento pessoal do empregado e visa à carreira 

futura e não apenas o cargo atual. (CHIAVENATO, 2010, p. 409) 

 

Da definição do autor extraem-se alguns pontos importantes. O desenvol-

vimento está relacionado com a educação, por conseguinte, não é um processo de 

curto prazo, imediato, é uma atividade que se desenvolve ao longo do tempo, daí a 

orientação para o futuro mencionada pelo autor. Outro fato é o de que o desenvolvi-

mento contribui para a formação da personalidade, sendo assim, mais uma vez res-

salta-se que não é um processo imediato, uma vez que alterações profundas na 

personalidade só podem ser produzidas num maior horizonte de tempo. 

Dutra (2009, p. 130) apresenta o conceito de desenvolvimento profissional 

relacionado ao de valor agregado, 

 

O desenvolvimento profissional pode ser entendido como o aumento da capacidade da pessoa 

em agregar valor para a organização. A maior capacidade das pessoas em agregar valor está 

ligada à capacidade da pessoa em lidar com atribuições e responsabilidade de maior comple-

xidade. 
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Sendo assim, à medida que o indivíduo aumenta a sua capacidade de 

agregar valor à organização, ele se desenvolve profissionalmente. Esse aumento da 

capacidade de agregar valor ocorre quando o indivíduo passa a assumir atividades 

em níveis cada vez mais complexos. 

Outra abordagem é a de Araújo e Garcia (2010, p. 77), de acordo com 

eles, o “desenvolvimento está relacionado à melhoria e, no nosso caso, esta melho-

ria associada às ousadias conscientes, à velocidade nos processos decisórios, às 

habilidades, conhecimentos, atitudes e valores éticos”. Ora, percebe-se que o cará-

ter do desenvolvimento é bastante amplo, influenciando, inclusive, valores éticos. 

Estabelecidos os conceitos de T&D, é importante comparar essas duas 

atividades, uma vez que esses termos são muitas vezes utilizados como sinônimos. 

Porém, tratá-los desta forma não é correto. 

O treinamento é utilizado para possibilitar o homem a realizar tarefas es-

pecíficas, enquanto o desenvolvimento oferece macro visão do negócio, orientando 

para o médio e longo prazo (MARRAS, 2011, p. 158). 

Sendo assim, verifica-se o treinamento como algo mais específico, e o 

desenvolvimento como uma atividade mais ampla. Esta definição está em conso-

nância com a de outros autores, como se verifica, 

 

O treinamento é orientado para o presente, focalizando o cargo atual e buscando melhorar 

aquelas habilidades e competências relacionadas com o desempenho imediato do cargo. O 

desenvolvimento de pessoas focaliza em geral os cargos a serem ocupados futuramente na 

organização e as novas habilidades e competências que serão requeridas. 

 (CHIAVENATO, 2010, p. 367) 

 

Por conseguinte, no que tange às diferenças entre T&D, conclui-se que o 

treinamento é voltado para as tarefas específicas do cargo que a pessoa ocupa, 

sendo orientado para o curto prazo, já o desenvolvimento se refere a um processo 

mais amplo, que a assimilação cultural, aquisição de conhecimentos, habilidades e 
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atitudes, transformações na personalidade das pessoas e incorporação de novos 

valores éticos, além disso, ele é orientado para o médio e o longo prazo. 

 

2.4 Processo de Treinamento & Desenvolvimento 

 

Para compreender melhor o processo de T&D, é conveniente estudar, pri-

meiramente, o conceito de processo. Um processo seria uma sequência especifica 

de atividades no tempo e no espaço, com início e fim visivelmente identificados (DA-

VENPORT, 1994). Desta feita, toda atividade relevante em uma organização faz 

parte de algum processo (GONÇALVES, 2000). 

No que tange ao T&D, a terminologia utilizada por cada autor pode variar 

em uma ou mais etapas. Porém, o conteúdo de cada um dos estágios permanece o 

mesmo. Atualmente, os programas de T&D utilizados pelas organizações seguem 

um fluxo dividido em quantas etapas: diagnostico, programação, execução e avalia-

ção (MARRAS, 2011, p. 137). 

Outra abordagem define o T&D como um processo cíclico, contínuo e 

composto pelas seguintes etapas: diagnostico, desenho, implementação e avaliação 

(CHIAVENATO, 2010, p. 368-369). Ainda na esteira desse entendimento, o processo 

de T&D é dividido em: diagnose, planejamento, implementação e avaliação (ARA-

ÚJO; GARCIA, 2009, p. 90-93). 
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Figura 2 - Resgate Aéreo (mcguire)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto do autor, 2016. 

Portanto, ainda que a terminologia de alguma etapa seja diferente – de 

acordo com o autor – o teor de cada uma delas é o mesmo, conforme se observará 

nos tópicos a seguir. 

 

2.5 Diagnóstico do programa de T&D  
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Como observado anteriormente a primeira etapa do processo de T&D é o 

diagnóstico. Chiavenato (2010, p. 368) afirma que o diagnóstico “é o levantamento 

das necessidades ou carências de treinamento a serem atendidas ou satisfeitas. 

Essas necessidades podem ser passadas, presentes ou futuras”. Assim, no levan-

tamento de necessidades de treinamento (LNT), são verificadas as eventuais disso-

nância entre o que o empregado deveria fazer e aquilo que ele efetivamente faz. 

 

O LNT engloba a pesquisa e a respectiva análise pela qual se detecta o conjunto de carências 

cognitivas e inexperiências relativas ao trabalho existente entre o conjunto de conhecimentos, 

habilidades e atitudes do indivíduo e as existências do perfil do cargo. (MARRAS, 2011, p. 

139) 

 

Portanto, percebe-se que o diagnóstico é uma atividade investigativa e 

comparativa. Deve-se identificar o conjunto de conhecimentos, habilidades e atitu-

des que o colaborador possui e, posteriormente, comparar com o que é exigido pelo 

respectivo papel funcional. É fundamental compreender o treinamento não é um fim 

em si mesmo, como se observa, 

 

Já passou o tempo em que o gestor de pessoas tinha preocupação vol-

tada apenas para qualidade do programa, ou seja, ser bem programado, 

com bons instrutores, facilitadores, início e fim determinados e 100% 

respeitados e com ênfase apenas nos meios, para que os fins fossem 

alcançados. 

(ARAÚJO; GARCIA, 2009, p. 90-

93) 
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Sendo assim, o T&D deve estar alinhado ao negócio da organização. Sua 

ênfase não deve estar no próprio processo de T&D, mas sim no aumento da produ-

tividade e consequentemente na melhoria dos resultados organizacionais. 

A identificação dessas carências ocorre através dos seguintes métodos: 

aplicação de questionários; entrevistas com trabalhadores e supervisores; aplicação 

de testes ou exames; observação in loco de trabalhos sendo realizados; folha de 

avaliação de desempenho e solicitação direta do trabalhador ou supervisor (MAR-

RAS, 2011, p. 142). Observa-se que o gerente tem muitos métodos disponíveis para 

identificar as necessidades que devem ser atendidas pelo T&D. Outro ponto impor-

tante é que os métodos podem ser combinados, permitido, dessa forma, um diag-

nóstico mais preciso da situação. 

No que diz respeito aos cargos mais elevados nas empresas estes tem 

correlação ao nível educacional no contexto da formação do profissional, na qual se 

destina a atender os cargos de gerencia os profissionais mais capacitados o que os 

auxiliam na questão do acesso a treinamentos mais específicos, dentro de um nicho 

definido pela empresa, com intuito de otimizar o desenvolvimento da organização. 

Para Morgan (1999, p.14), evidencia uma falta de coerência na apresen-

tação dos treinamentos destinados a funcionários de organizações que não tem um 

ambiente acolhedor, propicio aos colaboradores, pois cerca de 85% dos funcionários 

não aplicam o que aprendem nos treinamentos em virtude da empresa não os bene-

ficiar de forma remunerada, isto é a falta de motivação é diretamente refletida nas 

atitudes dos colaboradores dentro da empresa. 

O treinamento de funcionário não motivado leva a um gasto desnecessá-

rio para a empresa, ou seja, o que e como o colaborador desmotivado é treinado não 

reflete na retrospectiva para com o cliente final e objetivo da organização. 

Araújo (2005), O gestor é o principal responsável pela criação do ambi-

ente que propicie o desenvolvimento mutuo. Um fator primordial para que este T&D 

seja aplicado no cotidiano pelo colaborador é o sistema motivacional por meio de 

recompensas visíveis sejam elas remuneradas ou através de troca de serviços ou 

benefícios. 
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Na ótica de ROBBINS (2005, p.6), o comportamento organizacional se 

preocupa com o estudo do que as pessoas fazem nas organizações e de como este 

comportamento afeta o desempenho das empresas. 

Segundo Gambaroni e Colenci (2007), analisar a formação do piloto de 

helicóptero da Polícia Militar do Estado de São Paulo, em um ambiente de inovação 

tecnológica, formação de competências e gestão organizacional, serve para parâ-

metro no que diz respeito a evolução, monitoramento, processo de decisão na aqui-

sição, disponibilização e uso da tecnologia no policiamento com emprego de aero-

naves, bem como a formação do pessoal que vai operar tais equipamentos e geren-

ciar tais processos. 

Para Gambaroni e Colenci (2007), a Gestão da Tecnologia é uma neces-

sidade para a organização policial, a fim de manter-se tanto quanto possível no es-

tado da arte no que se refere ao domínio e uso dos equipamentos. Para tanto, há 

que se planejar estrategicamente a ação de formação de pessoal de forma a permitir 

uma capacitação adequada de seus recursos humanos, visando a aplicação compe-

tente e otimização no uso de tais recursos tecnológicos. 

Conforme Gambaroni e Colenci (2007), o uso de aeronaves para atendi-

mento de missões policiais e aeromédicas no decurso das próximas duas décadas 

deverão ser dotados de conhecimentos muito mais especializados que hoje, o que 

nos leva a pensar sobre os avanços tecnológicos futuros. 

Figura 3 – Voo Operação Policial 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Foto do autor, 2016. 
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Contudo, os profissionais envolvidos deverão estar não somente confor-

táveis com o uso de equipamentos de alta tecnologia, mas também saber lidar com 

diversidade de situações, possuir alto grau de iniciativa. Isto é, a organização deverá 

dar uma ênfase maior na educação e treinamento de seus quadros, a fim de propor-

cionar aos profissionais que operarão os sistemas o melhor aprendizado possível, 

através de um esforço para fazê-los tão produtivos quanto possível em um curto 

espaço de tempo e da forma mais econômica possível. 

A integração de tecnologia na educação e treinamento das tripulações 

policiais aéreas serão a chave mestra do processo, superando barreiras de tempo e 

espaço, pois se utilizarão de diferentes mídias, de forma a permitir que os alunos 

sejam alcançados onde estiverem, de forma adaptada as suas necessidades indivi-

duais. O uso de tecnologia para a criação de sistemas de simulação realistas permi-

tirão um desenvolvimento dos processos de treinamento que irão acelerar a tomada 

de decisões. 

No entanto como foco primordial o Piloto de Segurança Pública e/ou De-

fesa Civil é o de potencializador máximo ao fator de sucesso na missão de combate 

ao crime e salvamento – o potencial humano. Mesmo no século XXI e em plena era 

da informação, ainda é o ser humano o ponto central de todo investimento para a 

realização da missão de Segurança Pública e/ou Defesa Civil aérea. 

As constantes mudanças de cenário fazem com que os profissionais da 

Aviação de Segurança Pública estejam competentemente treinados e com educação 

formal à altura das demandas, podendo enfrentar os desafios que o futuro impõe. 

A educação policial (aérea), nesse sentido, refere-se à maneira correta, 

eficaz e eficiente do uso da plataforma aérea para o combate ao crime e realização 

de missões de segurança pública e salvamento. Nos próximos anos, provavelmente, 

a missão da educação e treinamento será essencialmente a mesma, exceto pela 

maior dependência da informação, a ponto dela ser considerada o centro de gravi-

dade da missão policial e salvamento. 

 

2.6 Histórico da Segurança de Voo  
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Este tópico foi baseado em informações do Centro de Investigação e Pre-

venção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA, 2016). 

A Convenção de Chicago, ocorrida em 1944, foi para a aviação o evento 

mais importante dos que se realizaram com o objetivo de estabelecer certos princí-

pios a fim de que a aviação internacional se desenvolvesse de maneira segura e 

sistemática. 

Após a II Grande Guerra Mundial, a aviação, principalmente, a atividade 

de transporte aéreo obteve um crescimento desordenado. Para fins de dar solução 

a esse assunto que envolve a navegação aérea e principalmente à segurança, o 

governo dos Estados Unidos promoveu a convenção de Navegação Aérea Interna-

cional em Chicago, em Novembro de 1944, estabelecido pelo Decreto N°21.713, 

firmado pelo Brasil nos Estados Unidos. 

A finalidade desta convenção, em resumo foi: 

a) Promover a cooperação entre as nações e os povos para preservação 

da paz mundial; 

b) Promover acordos internacionais para o estabelecimento de princípios 

e meios, pelos quais, a aviação civil internacional se desenvolvesse com segurança 

e de forma ordenada e que o serviço de transporte aéreo internacional restabele-

cesse qualitativa e economicamente; 

c) Estabelecer a Organização de Aviação Internacional (OACI). 

Já no Brasil, a aviação inicia seu projeto e seguimentos necessários para 

planejar, orientar, coordenar, controlar e executar as atividades de investigação e 

prevenção de acidentes aeronáuticos, conforme o disposto no art. 25 do CBA, sendo 

competência do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos 

(SIPAER), com seu órgão central o Centro de Investigação e Prevenção de Aciden-

tes Aeronáuticos (CENIPA), criado em 1971, subordinado atualmente ao Comando 

da Aeronáutica. 

 

2.7 Filosofia e Conceito de Segurança de Voo 
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Segundo a filosofia do Sistema de Investigação e Prevenção de Acidentes 

Aeronáuticos (SIPAER), os estudos relacionados a segurança de voo estão relacio-

nados ao fatores contribuintes do homem, do meio e da máquina.  De acordo com a 

Norma de Sistema de Comando da Aeronáutica-(NSCA 3-13) emitida pelo Comando 

da Aeronáutica por meio da Portaria EMAER Nº 166/GC3, de 12 de fevereiro de 

2014, “Segurança de Voo” é a Segurança Operacional aplicada especificamente à 

atividade aérea e tem por objetivos prevenir a ocorrência de acidentes, incidentes 

graves e incidentes aeronáuticos.  

Ainda à referida norma define Segurança Operacional, sendo o estado no qual 

o risco de lesões à pessoas ou danos aos bens se reduz e se mantém em nível 

aceitável,ou abaixo deste, por meio de um processo contínuo de identificação de 

perigos e gestão de riscos.  

 

Figura 4 – Rapel 
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Fonte: Foto do autor, 2016. 

 

A segurança, na opinião de Peixoto (2008), é imprescindível para a ob-

tenção de bons resultados na operação e, independentemente da sua motivação 

(humanitária e econômica) os seus custos são muito mais suportáveis que o preço 

pago pela sua ausência. É um fato matemático que o dinheiro necessário para subs-

tituir um helicóptero, danificado ou perdido durante o atendimento de uma ocorrên-

cia, suportaria os custos da prevenção de acidentes em treinamento e outros parâ-

metros em uma Unidade Aérea, por um bom tempo. 

Os custos da criação e exploração eficiente de uma Unidade Aérea são 

elevados por conta da tecnologia sofisticada que utiliza, exigindo grande investi-

mento material e também adequada preparação de pessoal. 

Portanto, segundo Peixoto (2008) quando se verifica um acidente aero-

náutico, principalmente se envolve a perda de vidas, o esforço e sacrifício despen-

didos na obtenção do material e na instrução e treino do pessoal necessário para 

mantê-lo, apoiar e operar, são parcialmente perdidos sem qualquer contrapartida. 

Não só os acidentes se traduzem por um desperdício de recursos humanos e finan-

ceiros, como também acarretam um prejuízo imediato da capacidade operacional. 

Para isto, é necessário identificar os motivos pelos quais os acidentes 

ocorrem, assim revela o autor, a segurança de voo pretende estudar  os processos 

que visam eliminar os fatores que contribuíram para os acidentes, adotando medidas 

preventivas ou corretivas adequadas, criando condições que permitam operar sem-

pre com eficiência, mesmo perante as condições mais adversas, comuns nas mis-

sões aéreas de Segurança Pública e/ou Defesa Civil. 

A segurança de voo tem de estar sempre presente em todas as atividades 

de qualquer “operadora”, com o intuito de limitar os custos dos danos, materiais e 

financeiros, mantendo-se a mais elevada capacidade operacional compatível com 

os recursos disponíveis. 
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Da aplicação deste conceito, infere-se que a segurança de voo nunca po-

derá colidir com o cumprimento da missão de uma Unidade Aérea, antes, pelo con-

trário, faz parte integrante da missão e contribui para o alto grau de eficiência ope-

racional necessário à sua realização. 

Os fundamentos básicos da prevenção de acidentes de acordo com a 

Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica- NSCA 3-3/2013, emitida pelo Co-

mando da Aeronáutica, por meio da Portaria Nº 2.231/GC3, de 23 de dezembro de 

2013, são: 

 

1. Todo acidente aeronáuticos pode ser evitado; 

2. Todo acidente aeronáutico resulta de vários eventos e nunca de uma 

causa isolada; 

3. Todo acidente tem um precedente conhecido; 

4. Propósito da prevenção de acidentes não é restringir a atividade aérea, 

mas estimular o seu desenvolvimento com segurança; 

5. A prevenção de acidentes é uma tarefa que requer mobilização geral; 

6. A alta direção é a principal responsável pelas prevenção de acidentes 

aeronáuticos; 

7. Na prevenção de acidentes não há segredos nem bandeiras; 

8. Acusações e punições de erros humanos agem contra os interesses da 

prevenção de acidentes; 

9. Um acidente normalmente revela as deficiências da empresa ou orga-

nizações, nenhum programa de prevenção será eficaz a menos que estabeleça, cla-

ramente, os níveis de autoridade e de responsabilidade dentro do processo adminis-

trativo da organização. 

 A segurança não é uma finalidade, mas sim um instrumento, neste caso 

a ser aplicado criando condições na formação e assunção das funções e cumpri-

mento eficiente da missão de nossos Pilotos, tripulantes operacionais, mecânicos de 

voo e apoio solo. 
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2.8 Fatores Contribuintes para a Segurança de Voo 

 

Na segurança de voo existem três fatores essenciais que contribuem no 

estudo para a prevenção de acidentes aeronáuticos, são eles: fator humano, fator 

material e fator operacional. 

De acordo com o Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Ae-

ronáuticos (2016): 

 

O fator humano é a área de abordagem da segurança de voo que se refere 

ao complexo biológico do ser humano, nos aspectos fisiológicos e psicoló-
gicos que possam ter refletido nas ações da tripulação e demais pessoas 
envolvidas no acidente, servindo para clarificar a sequência dos aconteci-
mentos na ocorrência.  

O fator material é a área de abordagem que se refere à aeronave nos seus 
aspectos de projeto, fabricação e de manuseio de material, excluindo os 
serviços de manutenção. 

O fator operacional é abordagem da segurança de voo  no desempenho 

do ser humano na atividade relacionada com o Voo. Inclui as seguintes 
áreas: meteorologia, infraestrutura, instrução, manutenção, aplicação dos 
comandos da aeronave, tráfego aéreo, coordenação de cabine, julgamento 
da tripulação, deficiência de pessoal, deficiência de planejamento, deficiên-
cia de supervisão, indisciplina de voo, influência do meio-ambiente e expe-
riência de voo na aeronave, entre outros aspectos. 

 

Cerca de 95% dos acidentes aeronáuticos está relacionado com o fator 

operacional e humano, segundo dados estatísticos do CENIPA.  

 

2.9 Acidente e Incidente Aeronáutico: Conceitos 

 

A NSCA 3-13 (Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica) que é 

norma do Protocolo de Investigação de Ocorrências Aeronáuticas da Aviação Civil 

conduzida pelo Estado Brasileiro, emitida pelo Comando da Aeronáutica por meio 

da Portaria Nº 166/GC3, de 12 de fevereiro de 2014, define tais conceitos. A seguir 

apresentam-se trechos retirados da referida Norma. 
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Figura 5 – Acidente aéreo  

 

Fonte: CENIPA. 

De acordo com a NSCA 3-13: 

 

ACIDENTE AERONÁUTICO 

Toda ocorrência aeronáutica relacionada à operação de uma aeronave tri-
pulada, havida entre o momento em que uma pessoa nela embarca com a 
intenção de realizar um voo até o momento em que todas as pessoas te-
nham dela desembarcado ou, no caso de uma aeronave não tripulada, toda 
ocorrência havida entre o momento que a aeronave está pronta para se 
movimentar, com a intenção de voo, até a sua inércia total pelo término do 
voo, e seu sistema de propulsão tenha sido desligado e, durante os quais, 
pelo menos uma das situações abaixo ocorra: 

a) qualquer pessoa sofra lesão grave ou morra como resultado de estar na 
aeronave, em contato direto com qualquer uma de suas partes, incluindo 
aquelas que dela tenham se desprendido, ou submetida à exposição direta 
do sopro de hélice, rotor ou escapamento de jato, ou às suas consequên-
cias. Exceção é feita quando as lesões resultem de causas naturais, forem 
auto ou por terceiros infligidas, ou forem causadas a pessoas que embar-
caram clandestinamente e se acomodaram em área que não as destinadas 
aos passageiros e tripulantes; 

b) a aeronave sofra dano ou falha estrutural que afete adversamente a re-
sistência estrutural, o seu desempenho ou as suas características de voo; 
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exija a substituição de grandes componentes ou a realização de grandes 
reparos no componente afetado. Exceção é feita para falha ou danos limi-
tados ao motor, suas carenagens ou acessórios; ou para danos limitados a 
hélices, pontas de asa, antenas, pneus, freios, carenagens do trem, amas-
samentos leves e pequenas perfurações no revestimento da aeronave; 

c) a aeronave seja considerada desaparecida ou o local onde se encontre 
seja absolutamente inacessível. 

 

INCIDENTE AERONÁUTICO 

Ocorrência aeronáutica relacionada à operação da aeronave tripulada, ha-
vida entre o momento em que uma pessoa nela embarca com a intenção de 
realizar um voo, até o momento em que todas as pessoas tenham dela de-
sembarcado, que não chegue a se caracterizar como um acidente aeronáu-
tico, mas que afete ou possa afetar a segurança da operação. No caso de 
uma aeronave não tripulada, toda ocorrência havida entre o momento que 
a aeronave está pronta para se movimentar, com a intenção de voo, até a 
sua inércia total pelo término do voo, e seu sistema de propulsão tenha sido 
desligado, que não chegue a se caracterizar como um acidente aeronáutico, 
mas que afete ou possa afetar a segurança da operação. 

 

INCIDENTE AERONÁUTICO GRAVE 

Incidente aeronáutico envolvendo circunstâncias que indiquem que houve 
elevado potencial de risco de acidente relacionado à operação de uma ae-
ronave tripulada, havida entre o momento em que uma pessoa nela em-
barca com a intenção de realizar um voo, até o momento em que todas as 
pessoas tenham dela desembarcado.A diferença entre o incidente grave e 
o acidente está apenas nas consequências. 

 

2.10 ACIDENTES AVIAÇÃO DE SEGURANÇA PÚBLICA E/OU DEFESA CIVIL 

Quadro 01 – Lista de Acidentes Aviação de Segurança Pública e/ou Defesa Civil no Brasil. 

Período de 1984- 2016 

DATA MA-

TRÍC 

TIPO ANV OPERADOR LO-

CAL 

TIPO OCORRÊNCIA Rel Final Fotos 

16/11/1984 PP-EFO FH1100 Secretaria de Estado-

Polícia Civil 

RJ Aterragem Longa SIM NÃO 

02/01/1987 PP-

EHM 

HB350B Secretaria de Estado-  

Polícia Civil 

RJ Colisão em Voo com 

Obstáculo 

SIM NÃO 
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26/07/1988 PT-HSK BH206B Governo do Estado  MG Colisão em Voo a 

Baixa Altura com Obs-

táculos 

SIM NÃO 

09/12/1988 PP-EIP HB350B Secretaria de Estado 

da Polícia Civil 

RJ Colisão em Voo com 

Obstáculo 

SIM NÃO 

30/10/1990 PP-EID HB350 Polícia Militar SP Outros NÃO NÃO 

05/06/1993 PP-FPP  Departamento de Po-

lícia Federal  

DF Outros SIM NÃO 

06/04/1996 PP-EPM  Polícia Militar MG Outros NÃO NÃO 

21/02/1997 PT-HRH BH412 Departamento de Po-

lícia Federal 

DF Acidente Pessoal em 

Voo 

SIM NÃO 

31/08/1997 PP-ELR R22 Departamento Esta-

dual de Trânsito 

RO Pouso Forçado SIM NÃO 

10/09/1997 PT-HLM HB350B Polícia Militar CE Perda de Controle em 

Voo (Incidente) 

SIM NÃO 

09/11/1997 PP-EVC AS350BA Coordenadoria de 

Operações Aéreas 

RJ Perda de Controle em 

Voo 

SIM NÃO 

24/11/1997 PP-ELB AS365N1 Coordenadoria de 

Operações Aéreas 

RJ Perda de Controle no 

solo 

SIM NÃO 

26/11/1997 PP-EHO  Polícia Militar GO  NÃO NÃO 

28/06/1998 PP-EOE AS350BA Polícia Militar SP Acidente com Pessoal 

em Voo 

SIM NÃO 

05/10/1998 PP-FJC HB350B Secretaria de Segu-

rança Pública 

DF Perda de Controle em 

Voo 

SIM NÃO 

24/12/1998 PT-YCJ HB350B Polícia Militar SC Perda de Controle em 

Voo (Incidente) 

SIM NÃO 
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10/06/1999 PT-YPF AS350BA Polícia Militar SC Colisão em Voo com 

Obstáculo 

SIM NÃO 

15/12/1999 PP-EOY AS350B2 Polícia Militar SP Colisão com Obstá-

culo no solo 

SIM SIM 

01/01/2000 PT-HZQ AS350B2 Governo (Helimed 

Aero Táxi Ltda.) 

DF Outros SIM NÃO 

18/01/2000 PP-

EOG 

AS350BA Polícia Militar SP Colisão em Voo com 

Obstáculo 

SIM SIM 

31/01/2000 PP-EAM EMB110 Governo do Estado AM  SIM NÃO 

15/02/2000 PT-YZJ BH407 Departamento de Po-

lícia Rodoviária Fede-

ral 

DF Incidente com Rotor SIM NÃO 

30/05/2000 PP-EFC BE90 Governo do Estado GO Outros SIM NÃO 

24/08/2000 PP-EMV AS355N Polícia Militar GO Outros SIM NÃO 

14/07/2001 PP-EOF AS350BA Polícia Civil SP Outros NÃO NÃO 

14/08/2001 PT-YZD BH407 Departamento de Po-

lícia Rodoviária Fede-

ral 

DF Incidente com Rotor SIM NÃO 

01/05/2003 PR-YFF AS350B2 Secretaria de Segu-

rança Pública e De-

fesa Social 

RN Perda de Controle em 

Voo 

SIM SIM 

09/07/2003 PT-HLO HB350B IBAMA (Helisul Táxi 

Aéreo) 

AM Perda de Controle em 

Voo 

SIM NÃO 

23/11/2003 PP-EVC AS350 Coordenadoria de 

Operações Aéreas 

RJ Colisão em Voo com 

Obstáculo 

SIM NÃO 
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04/08/2004 PR-HFB AS350B2 Departamento de Po-

lícia Federal 

MS Perda de Controle em 

Voo 

SIM NÃO 

24/09/2004 PP-EDS AS350B2 Secretaria de Defesa 

Social 

PE Colisão em Voo com 

Obstáculo 

SIM NÃO 

29/11/2004 PP-EOB AMT200 Brigada Militar RS Colisão em Voo com 

Obstáculo 

SIM NÃO 

12/01/2005 PT-HMP HB350B IBAMA DF  NÃO NÃO 

04/04/2005 PP-EMT AS350B2 Polícia Militar MT Colisão em Voo com 

Obstáculo 

SIM NÃO 

12/10/2005 PP-EPN AS350B2 Polícia Militar RJ Acidente com pessoal 

em Vôo 

SIM NÃO 

29/12/2005 PP-EDJ AS350B2 Secretaria de Segu-

rança Pública e De-

fesa da Cidadania 

CE Perda de Controle em 

Voo 

SIM NÃO 

01/02/2006 PP-EJF BH206B Polícia Militar MG Perda de Controle em 

Voo 

SIM NÃO 

23/04/2006 PT-HQY BH206B Polícia Militar AL Falha do Motor em 

Voo 

SIM NÃO 

27/03/2007 PP-ERJ AS350BA Corpo de Bombeiros RJ Colisão em voo com 

obstáculo 

NÃO NÃO 

16/04/2007 PP-EIO AS350BA Polícia Militar ES Colisão em voo com 

obstáculo 

SIM SIM 

01/08/2007 PT-YCJ AS350BA IBAMA DF Perda de controle em 

voo 

SIM NÃO 

09/08/2007 PT-HLZ AS350BA Corpo de Bombeiros DF Com transporte de 

carga 

SIM SIM 
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11/12/2008 PR-YSJ AS350 Polícia Militar PA CFIT SIM SIM 

13/01/2009 PT-HML AS350 Polícia Militar SC Com Pessoal em Voo SIM SIM 

30/04/2009 PR-FPM EC-120 B Departamento de Po-

lícia Rodoviária Fede-

ral 

SP Perda de Controle em 

Voo 

SIM SIM 

07/08/2009 PP-FJC AS350 B2 Polícia Civil DF Falha de Sistema/ 

Componente 

SIM SIM 

19/10/2009 PR-

SCO 

269C-1 Secretaria de Defesa 

Social do Estado de 

Alagoas 

AL Pane Seca SIM SIM 

24/11/2009 PT-YEG BH206-B Polícia Civil  SC Perda de Controle em 

Voo 

SIM NÃO 

27/04/2010 PR-

EBM 

AIR 

TRAC-

TOR 

Corpo de Bombeiros 

Militar do RJ 

RJ Perda de Controle em 

Voo 

SIM SIM 

14/06/2010 PT-HZL AS350 B2 IBAMA RO Outros- Queda de Tri-

pulante da Aeronave 

SIM NÃO 

22/02/2012 PT-YAK AS350 BA Corpo de Bombeiros 

Militar do Pará 

PA Falha de Sistema/ 

Componente 

SIM SIM 

08/05/2012 PP-

CGO 

AW119 

MKII 

Policia Civil de Goiás GO Falha do Motor em 

Voo 

SIM SIM 

29/12/2012 PP-BRJ AS350 B3 Corpo de Bombeiros 

Militar do RJ 

RJ Outros Investiga-

ção 

SIM 

26/06/2015 PR-EES EC45 Secretaria de Segu-

rança Pública e De-

fesa Social 

CE Outros Tipos SIM NÃO 
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21/07/2015 PP-EJH BH 206 B Polícia Militar do Pa-

raná 

PR Outros Investiga-

ção 

SIM 

23/09/2015 PP-ELA BH206 L-3 Secretaria de Segu-

rança Pública e De-

fesa Social 

AL Outros Investiga-

ção 

SIM 

25/04/2016 PR-YCB AS350 B2 Corpo de Bombeiros 

Militar de SC 

SC Outros Investiga-

ção 

SIM 

29/07/2016 PT-YZK BELL 407 Departamento de Po-

lícia Rodoviária Fede-

ral 

RJ Outros Investiga-

ção 

SIM 

19/11/2016 PR-IDR AS350 B3 Polícia Militar do RJ RJ Outros Investiga-

ção 

SIM 

Fonte: CENIPA e ANAC 

 

 

 

 

2.11 Caracterização da Organização em Estudo (Grupamento Tático Aéreo de 

Sergipe) 

 

O presente capítulo tem por finalidade contextualizar o leitor a respeito da 

organização em estudo, ou seja, do Grupamento Tático Aéreo (GTA-SE). Assim, ele 

contempla o histórico e os aspectos legais das atividades da aviação de segurança 

pública e/ou defesa civil, bem como o histórico, organização e estrutura administra-

tiva do GTA-SE. 

 

2.11.1 Histórico da Aviação de Segurança Pública e/ou Defesa Civil 
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Findava os anos quarenta quando chegou ao país a primeira aeronave de 

asas rotativas, conforme Informativo Helitech (2002, p. 4): “Em 1948, chegou ao Bra-

sil o primeiro helicóptero, um Bell 47-D prefixo PP-H1, que posteriormente foi alte-

rado para PT-HAA.” 

O citado informativo revela que, no início da década de 70, o helicóptero 

já era um meio de transporte seguro, consagrado e versátil, tendo em vista a sua 

operacionalidade e facilidade para o pouso em vários locais, e não somente em pista 

de aeródromos homologados. 

No Estado do Rio de Janeiro, no ano de 1971, foi criada a Assessoria Aero 

policial da Secretaria de Segurança Pública, que foi transformada em Departamento 

Aero policial da SSP em 1976. 

Segundo a Aviação em Revista - Guia de Aviação Policial e Defesa Ci-

vil(2005, p.38): “Na verdade, esta foi a primeira unidade pública no Brasil a operar 

helicóptero como meio de desempenhar suas missões.” 

Nos anos seguintes passou por reformulações, e na década de 80, já 

em1985, passou a chamar-se de Coordenadoria Geral de Operações Aéreas 

(CGOA), com as seguintes missões, 

[...] que tinha como função as operações aéreas policiais e de defesa civil, 
como operações de busca, salvamento, resgate, cerco, observação de cor-
tejos, controle de tumultos, distúrbios e motins, controle de trafego rodoviá-
rio, ferroviário e urbano, prevenção e combate de incêndios de qualquer tipo 
e patrulhamento das cidades, florestas e mananciais, estradas, rios, lagos 
e outras operações autorizadas pelo DAC (Departamento de Aviação Civil). 
(AVIACAO EM REVISTA - GUIA DE AVIACAO POLICIAL E DEFESA CIVIL, 
2005, p.38) 

 

A partir de 2003, a Unidade Aérea, teve nova denominação, e desde então 

passou Coordenadoria Adjunta de Operações Aéreas (CAOA), ligada ao Gabinete 

do Governador, sendo que seu efetivo era composto por Pilotos e Tripulantes do 

Corpo de Bombeiros Militar, Policia Militar, Policia Civil, e civis, cedidos por diversos 

Órgãos do Estado. 

A formação de seus Pilotos foi realizada na Marinha, na Aeronáutica e em 

escolas civis. Os anos 80 foram promissores para a aviação de segurança pública, 
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com o surgimento de algumas Unidades Aéreas nos Estados da Federação, con-

forme registros na publicação Aviação em Revista - Guia de Aviação Policial e De-

fesa Civil (2005), como se vê adiante. 

No Estado de São Paulo, em função de diversos distúrbios civis e ocor-

rências de grande vulto, foram criados no ano de 1984 o Grupamento de Radiopa-

trulha Aérea (GRPAe), da Policia Militar de São Paulo, e o Serviço Aerotático (SAT), 

da Policia Civil Paulista. 

Ao sul, na Brigada Militar, em 1985, foi criado o Grupamento Aéreo de 

Policiamento (GUAPO), com Pilotos de helicópteros civis e com brigadianos no po-

liciamento ostensivo aéreo, como observadores. Em 1989 foi efetivada a Unidade a 

atualmente a denominação, Batalhão de Aviação da Policia Militar (BAVBM), onde 

os Pilotos e Tripulantes são exclusivamente militares estaduais. 

A Milícia Mineira entrou em operação com sua equipe em 1987, com o 

Comando de Rádiopatrulhamento Aéreo (CORPAer), conforme informação prestada 

pela Unidade Aérea. 

Historicamente, segundo a Aviação em Revista – Guia de Aviação Policial 

e Defesa Civil (2005), o vetor aéreo nas Corporações de diversos Estados ocorreu 

com parcerias entre diversos Órgãos dos Estados e da União, seja por cessão de 

uso como nos Estados de São Paulo (1984) e Minas Gerais (1987), onde parcerias 

estaduais permitiram o início das atividades, ou seja, por doações da SENAD (Se-

cretaria Nacional Antidrogas) e Conselho Federal de Entorpecentes (CFE), como em 

Minas Gerais no ano de 1994 para a Polícia Civil. 

Os anos 90 e 2000 deram grande impulso à solidificação do setor aéreo 

na segurança pública e defesa civil com a ativação de diversas Unidades, conforme 

o quadro 02: 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública instituiu a sua Unidade Aérea 

em 2008, após os jogos Panamericanos de 2007, ocorridos no Rio de Janeiro, onde 

uma das aeronaves tipo Esquilo compradas para o evento permaneceu a disposição 

da Forca Nacional de Segurança Pública, sendo operada por integrantes da FNSP, 

composta por Policiais Civis e Militares, e Bombeiros Militares, a nível de Pilotos e 

Tripulantes, mecânicos de voo. 
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O quadro 02 apresenta a cronologia de ativação da Unidades Aéreas nos 

Estados Brasileiros. No estado de Sergipe o GTA foi ativado em 2009. 

 

Quadro 02 – Lista de Unidades Aéreas de Segurança Pública e/ou Defesa 

Civil do Brasil e ano de ativação 

ESTADO ANO ATIVAÇÃO INSTITUIÇÃO DESIGNAÇÃO 

RIO DE JANEIRO 1980 PC SAER 

GOIAS 1981 Polícia Militar- PM GRAer 

SANTA CATARINA 1992 PM BAPM 

MINAS GERAIS 1994 Polícia Civil- PC CAA 

CEARÁ 1995 PM/BM/PC CIOPAER 

DISTRITO FEDERAL 

 

1996 PC DOA 

1996 Bombeiro Militar-BM GAVOP 

1996 Polícia Federal- PF CAOP 

1997 PM BAVOP 

MARANHÃO 1997 PM/BM/PC GTA 

MATO GROSSO 1999 PM/BM/PC CIOPAer 

DISTRITO FEDERAL 1999 Polícia Rodoviária 

Federal- PRF 

DOA 

PIAUI 2002 PM GTAP 

RIO DE JANEIRO 

2002 PM GAM 

2003 BM GOA 

ESPIRÍTO SANTO 2003 PM NOTAER 

PARÁ 2004 PM/PC/BM GRAESP 
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SANTA CATARINA 2004 PC SAER 

ALAGOAS 2005 PM/BM/PC CAESP 

MINAS GERAIS 2006 BM BOA 

AMAPÁ 2006 PM/BM/PC GTA 

RIO GRANDE DO SUL 2006 PC DAA 

BAHIA 2006 PM GRAER 

PARÁ 2007 BM COA 

PERNAMBUCO 2007 PM/BM/PC GTA 

MATO GROSSO DO SUL 2008 PM/BM/PC CGPA 

GOIAS 2009 BM COASA 

GOIAS 2009 PC UNAer 

ACRE 2009 PM/BM/PC CIOpAer 

SERGIPE 2009 PM/BM/PC GTA 

RONDÔNIA 2010 PM/PC NOA 

SANTA CATARINA 2010 BM BOA 

RIO GRANDE DO NORTE 2010 PM/BM/PC CEIOPAer 

PARANÁ 2010 PM/BM BPMOA 

AMAZONAS 2010 PM GRAer 

TOCANTINS 2011 PM/BM/PC CIOPAER 

RONDÔNIA 2012 BM GOA 

PARAÍBA 2014 PM/BM/PC GTA 

AMAZONAS 2014 PC GOA 

PARANÁ 2016 PC GOA 
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Fonte: AVIACAO EM REVISTA – Guia de Aviação Policial e Defesa Civil. Edições: 2005, 
2006,2008,2009,2011,2014 e 2016; Site www.pilotopolicial.com.br 

 

2.11.2 Aspectos Legais das Atividades da Aviação de Segurança Pública e/ou De-

fesa Civil 

 

O Código Brasileiro de Aeronáutica (CBA) foi instituído pela Lei no 7.565, 

de19 de dezembro de 1986, e regula o direito aeronáutico no país, apoiado também 

pelos Tratados, Convenções e Atos em que o Brasil seja parte, e também pela le-

gislação complementar. 

O Brasil nos termos do CBA exerce completa e exclusiva soberania sobre 

o espaço aéreo acima do nosso território e mar territorial, e nossa legislação concei-

tua e define várias situações referentes a atividade aérea do interesse do Grupa-

mento Tático Aéreo, conforme veremos a seguir. 

O Art. 106, do CBA, assim define aeronave: “considera-se aeronave todo 

aparelho manobrável em voo, que possa sustentar-se circular no espaço aéreo, me-

diante reações aerodinâmicas, apto a transportar pessoas ou coisas.”As aeronaves 

classificam-se em civis e militares, sendo as militares as pertencentes às Forças 

Armadas (Exército, Marinha e Aeronáutica), e uma aeronave pertencente ao GTA-

SE será classificada como civil e pública, pois estará a serviço da administração 

pública estadual. 

Toda aeronave deve ter a bordo um Comandante, que será um membro 

da tripulação, designado pelo proprietário ou explorador com as seguintes respon-

sabilidades definidas no Código Brasileiro de Aeronáutica, conforme os seguintes 

artigos: 

 

Art. 166. O comandante e responsável pela operação e segurança da aero-
nave,[...] 

§ 2º Os demais membros da tripulação ficam subordinados, técnica e disci-
plinarmente, ao comandante da aeronave. 

§ 3º Durante a viagem, o comandante é o responsável, no que se refere a 
tripulação, pelo cumprimento da regulamentação profissional no tocante a: 

I - limites da jornada de trabalho; 

http://www.pilotopolicial.com.br/
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II - limites de voo; 

III - intervalos de repouso; 

IV - fornecimento de alimentos. 

Art. 167. O comandante exerce autoridade inerente a função desde o mo-
mento em que se apresenta para o voo até o momento em que entrega a 
aeronave, concluída a viagem. 

Parágrafo único. No caso de pouso forcado, a autoridade do comandante 
persiste até que as autoridades competentes assumam a responsabilidade 
pela aeronave, pessoas e coisas transportadas. 

Art. 168. Durante o período de tempo previsto no art. 167, o comandante 
exerce Autoridade sobre as pessoas e coisas que se encontrem a bordo da 
aeronave e poderá: 

I - desembarcar qualquer delas, desde que comprometa a boa ordem, a 
disciplina, ponha em risco a segurança da aeronave ou das pessoas e bens 
abordo; 

II - tomar às medidas necessárias a proteção da aeronave e das pessoas 
ou bens transportados; 

III - alijar a carga ou parte dela, quando indispensável à segurança de voo 
(art.16, § 3o).[...] 

Art. 169. Poderá o comandante, sob sua responsabilidade, adiar ou suspen-
der a partida da aeronave, quando julgar indispensável a segurança do voo. 

Art. 170. O comandante poderá delegar a outro membro da tripulação as 
atribuições que lhe competem, menos as que se relacionem com a segu-
rança do voo. 

 

A figura do Comandante da aeronave tem ainda papel destacado na le-

gislação aeronáutica em vigor, cabendo a este, ações imediatas de socorrimento, 

nos seguintes dizeres do Art. 50, do CBA: 

 

O Comandante da aeronave é obrigado a prestar assistência a quem se 
encontrar em perigo de vida no mar, no ar ou em terra, desde que o possa 
fazer sem perigo para a aeronave, sua tripulação, seus passageiros ou ou-
tras pessoas. 

 

No tocante a capacitação, as Forças Armadas dispõem de legislação es-

pecifica para a formação de seus tripulantes, e o Grupamento Tático Aéreo para a 

formação e adestramento de seu pessoal, acompanha a normatização para a avia-

ção civil, de acordo com os seguintes artigos em vigor no CBA: 
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Art. 98. Os aeroclubes, escolas ou cursos de aviação ou de atividade a ela 
vinculada (art. 15, §§ 1o e 2o) somente poderão funcionar com autorização 
previa de autoridade aeronáutica. 

§ 1º As entidades de que trata este artigo, após serem autorizadas a funci-
onar, são consideradas de utilidade pública. 

§ 2º A formação e o adestramento de pessoal das Forças Armadas serão 
estabelecidos em legislação especial. 

Art. 99. As entidades referidas no artigo anterior só poderão funcionar com 
a previa autorização da autoridade Aeronáutica. 

Parágrafo único. O Poder Executivo baixará regulamento fixando os requi-
sitos e as condições para a autorização e o funcionamento dessas entida-
des, assim como para o registro dos respectivos professores, aprovação de 
cursos, expedição e validade dos certificados de conclusão dos cursos e 
questões afins. 

 

Os Tripulantes são pessoas legalmente habilitadas para exercerem fun-

ções a bordo de uma aeronave, devendo estes seguirem os preceitos da legislação 

aeronáutica brasileira definidos na Lei no 7.565: 

 

Art. 160. A licença de tripulantes e os certificados de habilitação técnica e 
de capacidade física serão concedidos pela autoridade aeronáutica, na 
forma de regulamentação especifica. 

Parágrafo único. A licença terá caráter permanente e os certificados vigora-
rão pelo período neles estabelecido, podendo ser revalidados. 

[...] 

Art. 162. Cessada a validade do certificado de habilitação técnica ou de ca-
pacidade física, o titular da licença ficara impedido do exercício da função 
nela especificada. 

Art. 163. Sempre que o titular de licença apresentar indicio comprometedor 
de sua aptidão técnica ou das condições físicas estabelecidas na regula-
mentação especifica, poderá ser submetido a novos exames técnicos ou de 
capacidade física, ainda que validos estejam os respectivos certificados. 

Parágrafo único. Do resultado dos exames acima especificados caberá re-
curso dos interessados a comissão técnica especializada ou a junta medica. 

Art. 164. Qualquer dos certificados de que tratam os artigos anteriores po-
derá ser cassado pela autoridade aeronáutica se comprovado, em processo 
administrativo ou em exame de saúde, que o respectivo titular não possui 
idoneidade profissional ou não está capacitado para o exercício das funções 
especificadas em sua licença. 

 

O Código Brasileiro de Aeronáutica traça as linhas gerais da atividade aé-

rea como verificado sucintamente acima, e os pilotos, os tripulante operacionais e 
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mecânicos de voo para exercerem as atividades aéreas deverão estar adequados e 

cumprindo a legislação geral normativa, assim como as demais normas decorrentes. 

Como visto, o Código Brasileiro de Aeronáutica define as orientações ge-

rais das atividades aéreas no Brasil, sendo complementado pelos Tratados, Con-

venções e Atos em que o Brasil seja parte, assim como pela legislação complemen-

tar. 

As Corporações Militares e de Segurança Pública Estaduais estão sujei-

tas a diversas normas jurídicas complementares que regulam as atividades aéreas, 

onde temos como exemplos: 

1. Leis: Lei n° 11.182, de 27/09/2005, que cria a Agencia Nacional de Avi-

ação Civil (ANAC), definindo suas competências; 

2. Decretos: Decreto no 5.731, de 20/03/2006, que dispõe sobre a estru-

tura organizacional, instalação e aprova o regulamento da ANAC; 

3. Resoluções da ANAC: Resolução nº 30, de 21/05/2008, que institui o 

Regulamento Brasileiro da Aviação Civil (RBAC) e a Instrução Suple-

mentar (IS),estabelece critérios para a elaboração e da outras provi-

dencias; 

4. Instruções Normativas: IN ANAC nº 015, de 20/11/2008, que estabe-

lece normas e critérios para a elaboração e alteração de Regulamento 

Brasileiro da Aviação Civil e de Instrução Suplementar; 

5. RBAC - Regulamento Brasileiro de Aviação Civil: RBAC 61, emenda  nº 

06, aprovação do Regulamento pela Resolução nº 237, de 24 de março 

de 2016, que estabelece requisitos para concessão de licenças, habili-

tações e certificados para pilotos e instrutores de voo; 

6. IS – Instrução Suplementar: IS 21.181-001, de 15/01/2009, que trata 

da revalidação dos certificados de aeronavegabilidade (CA); 

7. NSCA – Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica: NSCA 3-3, 

de 24/12/2013, que trata da Gestão da Segurança de Voo na Aviação 

Brasileira; 
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8. NSCA – Norma de Sistema do Comando da Aeronáutica: NSCA 3-13, 

de 14/02/2014, que estabelece Protocolos de Investigação de Ocorrên-

cias Aeronáuticas da Aviação Civil conduzidas pelo Estado Brasileiro. 

As legislações complementares são complexas, abrangentes e deman-

dam estudos aprofundados para o conhecimento da matéria, porem cabe destacar 

alguns aspectos da RBAC 61, que tratam dos requisitos para obtenção de Licenças 

de pilotos, e da verificação de perícia para concessão de licenças e habilitações, 

respectivamente. 

As condições para concessão de licença de Piloto de helicóptero estão 

descritas na RBAC 61 nos seguintes termos: 

  

61.5(c) Concessão de licença de piloto de avião ou helicóptero: A conces-
são de uma licença de piloto de avião ou de helicóptero a um solicitante que 
haja atendido a todos os requisitos previstos neste regulamento implica a 
averbação de uma habilitação técnica de classe e/ou tipo, conforme o caso, 
apropriado a aeronave na qual tenha sido realizada a verificação de perícia 
para tal concessão. 

 

A validade da habilitação técnica do Piloto é por um prazo de 12 meses 

para a habilitação tipo e/ou 24 meses para aeronave Classe de acordo com RBAC 

61 e programas aprovados, ou seja, anualmente ou a cada dois anos, o Piloto será 

submetido a uma prova teórica e a uma verificação pratica de proficiência de voo a 

fim de manter a validade do seu Certificado de Habilitação Técnica(CHT) para a/as 

aeronave que está autorizado a voar (ex.: Helicóptero AS350 -Esquilo). 

O Comandante da aeronave de asas rotativas pública, por exemplo, deve 

possuir a licença de Piloto Comercial de Helicópteros (PCH), cujos requisitos gerais 

para concessão estão definidos na RBAC 61, como assim descrito na subparte E: 

(a) pré-requisitos. O solicitante deve ter completado 18 anos de idade e 
deve ter concluído, com aproveitamento, o ensino de 2o grau. 

(b) Conhecimentos. O solicitante deve atender ao requisito de conhecimen-
tos da forma estabelecida por este regulamento. O nível de conhecimentos 
requerido e aquele apropriado as prerrogativas previstas para o detentor de 
uma licença de piloto comercial, abrangendo, no mínimo, os seguintes as-
pectos: 
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(1) regulamentação aeronáutica: normas e regulamentos pertinentes ao de-
tentor de uma licença de piloto comercial; Código Brasileiro de Aeronáu-
tica;RBHA, RBAC, instruções, normas, métodos e procedimentos relativos 
aos serviços de controle de trafego aéreo. 

(2) conhecimentos técnicos sobre aeronaves da categoria para a qual e so-
licitada a licença: 

(i) princípios relativos a operação dos grupos motopropulsores, sistemas e 
instrumentos da categoria de aeronaves pertinente; 

(ii) limitações operacionais relativas a categoria de aeronaves para a qual e 
solicitada a licença e respectivos grupos motopropulsores, informações 
operacionais pertinentes ao manual de voo ou outro documento apropriado; 

(iii) utilização e verificação do estado de funcionamento do equipamento e 
dos sistemas das aeronaves; 

(iv) procedimentos para a manutenção das células, dos diversos sistemas 
e dos grupos motopropulsores das aeronaves; e 

(3) desempenho e planejamento de voo: 

(i) efeitos da carga e da distribuição de peso (inclusive das cargas externas, 
quando a licença for para helicóptero) sobre o manejo da aeronave, as ca-
racterísticas de voo e o desempenho; cálculos de peso e balanceamento; 

(ii) uso e aplicação prática dos dados para decolagem, aterrissagem e ou-
tros dados de desempenho; e 

(iii) planejamento operacional para a partida e para o voo em rota pertinente 
aos voos em condições VFR; preparação e apresentação de planos de voo 
aos órgãos de controle de trafego aéreo; procedimentos apropriados de tra-
fego aéreo; procedimentos de ajuste de altímetro; operações em zonas de 
grande densidade de trafego aéreo. 

(4) desempenho e limitações humanas: Desempenho e limitações humanas 
relativas as atividades de piloto comercial. 

(5) meteorologia: 

(i) interpretação e aplicação das informações meteorológicas aeronáuticas, 
mapas e prognósticos; procedimentos para obtenção de informações mete-
orológicas antes do voo e em voo e o uso destas; altimetria; 

(ii) meteorologia aeronáutica; climatologia das zonas de voo com relação 
aos elementos que tenham consequência para a aviação; movimento dos 
sistemas de pressão, estrutura das frentes e a origem e características dos 
fenômenos meteorológicos significativos que afetam as condições de deco-
lagem, voo em rota e aterrissagem; forma de evitar condições meteorológi-
cas perigosas. 

(6) navegação aérea: navegação aérea, incluindo a utilização de cartas ae-
ronáuticas, instrumentos e ajudas para a navegação; compreensão dos 
princípios e características dos sistemas de navegação apropriados; opera-
ção dos equipamentos de bordo. 

(7) procedimentos operacionais: 

(i) utilização de documentos aeronáuticos, como os AIP e NOTAM; códigos 
e abreviaturas aeronáuticas; 

(ii) procedimentos de precaução e emergência apropriados; quando se tra-
tar de licença para a categoria helicóptero, descida vertical lenta com motor, 
efeito solo, balanço e outros riscos operacionais; 
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(iii) procedimentos operacionais para o transporte de carga, inclusive das 
cargas externas, quando a licença for para helicóptero, riscos potenciais 
vinculados a mercadorias perigosas; e 

(iv) requisitos e métodos para dar instruções de segurança aos passageiros, 
entre as quais as precauções que devem ser observadas ao embarcar ou 
desembarcar das aeronaves. 

(8) teoria de voo: princípios de voo relativos a categoria de aeronave para 
a qual e solicitada a licença. 

(9) radiocomunicações: procedimentos e fraseologia de radiocomunicações 
aplicáveis as operações em condições VFR e, IFR; medidas que devem ser 
tomadas em caso de falha de comunicações. 

 

A maneira como o Piloto será avaliado para a concessão da licença e 

habilitação é definida nas Instruções Suplementares, IS 00-002C e IS 00-003D que 

descreve os requisitos para a verificação de perícia, os modelos de documentos e 

orientações de preenchimento das fichas de avaliações dos Pilotos, ou seja, estabe-

lece padrões definidos a serem aplicados em todas as avaliações de Pilotos, man-

tendo-se um apresto de proficiência operacional exigido. 

A utilização e a operacionalidade das aeronaves pertencentes às Organi-

zações de Segurança Púbica e/ou Defesa Civil encontra-se estabelecida na RBHA 

91, juntamente com as regras gerais para as aeronaves civis. A subparte K, da RBHA 

91, reconhece as peculiaridades das operações aéreas desenvolvidas pelas Unida-

des Aéreas pertencentes as SSP, Polícias Civis e Militares, e Corpo de Bombeiros 

Militares, incluindo a formação de tripulações (tripulantes operacionais e apoio solo) 

e manutenção de aeronaves. 

As tripulações de aeronaves exclusivamente destinadas a realização de 

operações aéreas de segurança pública e/ou de defesa civil devem pertencer ao 

efetivo do Órgão. Nas situações excepcionais aonde o efetivo de tripulantes venha 

a ser composto por pessoas colocadas a sua disposição por outros Órgãos, tais 

pessoas devem ser subordinadas operacionalmente ao Órgão que opera as aerona-

ves. 

Devem ser obedecidos, ainda, os seguintes itens referentes as composi-

ções das tripulações, de acordo com a RBHA 91, item 91.957: 
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a)Piloto em comando da aeronave deve possuir, no mínimo, licença de pi-
loto comercial (PC ou PCH) e certificado de habilitação técnica para o tipo 
ou classe da aeronave que opera; 

b)O piloto segundo em comando deve possuir, no mínimo, licença de piloto 
comercial (PCA ou PCH) e certificado de habilitação técnica para o tipo ou 
classe da aeronave que opera. A exigência do CHT pode ser dispensada 
quando o Comandante da aeronave possuir habilitação de INVH, INVA, PLA 
ou PLH, conforme item 61.95 da RBHA 61; 

c)Os demais tripulantes devem possuir habilitação técnica sob responsabi-
lidade do Órgão e o certificado de capacidade física equivalente ao de Ope-
rador de Equipamentos Especiais, conforme RBHA 67. 

 

O treinamento e a proficiência para as operações de Segurança Pública 

e/ou Defesa Civil, como no caso das missões áereas desempenhadas pelo Grupa-

mento Tático Aéreo e citados no item 91.959, (d), da RBHA 91: “É de responsabili-

dade do Órgão estabelecer os padrões mínimos de treinamento das tripulações no 

que diz respeito as operações aéreas de segurança pública e/ou defesa civil espe-

cificadas no parágrafo 91.953 (b) deste regulamento.” 

Portanto, cabe ao GTA estabelecer os procedimentos e padrões de trei-

namento as suas tripulações que irão desempenhar ações de segurança pública 

e/ou defesa civil com a utilização de aeronaves, como no caso de implementação de 

um programa de treinamento que seja voltado para a segurança de voo, buscando 

evitar acidentes e incidentes aeronáuticos. 

 

2.11.3 Histórico, Organização e Estrutura Administrativa do Grupamento Tático Aé-

reo de Sergipe 

 

O GTA-SE foi criado através da portaria nº 67/2009, de 19 de maio de 

2009, da lavra do Exmº Sr. Secretário de Segurança Pública, e criado através da lei 

8.134, de 13 de julho de 2016, pelo Governo do Estado, sancionado pela Assembleia 

Legislativa do Estado, integrando policiais militares, policiais civis e bombeiros mili-

tares 

 O GTA-SE compõe a estrutura organizacional da SSP, subordinando-se 

diretamente ao Senhor Secretário de Segurança Pública. A Unidade integra policiais: 

militares, civis e bombeiros militares. 
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Compete ao GTA-SE o planejamento, comando, coordenação, fiscaliza-

ção, manutenção e controle das operações aéreas do Estado de Sergipe. O GTA-

SE possui a seguinte estrutura administrativa: 

Quadro 03 – Organograma do Grupamento Tático Aéreo de Sergipe

Fonte: Lei n. 8134/2016. Dispõe sobre a Criação e Normatização GTA-SE. 

 

No dia 08 de junho de 2009, foi inaugurado o Hangar “Major PM Álvaro 

Jorge de Carvalho”, localizado à Avenida Maranhão, 2126 – Bairro Santos Dumont, 

anexo ao Aeroclube de Sergipe, primeira sede do GTA-SE, onde são desenvolvidas 

as atividades operacionais e administrativas, sendo prevista uma mudança de sede 

para aeroporto Internacional de Aracaju. 
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Figura 6 – Resgate Aquático  

 

Fonte: Foto do Autor, 2016. 

 

Atualmente o GTA-SE conta com um efetivo de 22 (vinte e dois) integran-

tes nas funções operacionais de: piloto de helicóptero (exercido por oficiais militares 

e policiais civis), tripulante operacional (profissional, oficial ou praça, policial civil que 

atua auxiliando os pilotos na execução das operações policiais, aeromédicas e de 

salvamento), mecânico de voo (profissional responsável pela manutenção da aero-

nave) e apoio solo (profissional responsável por coordenar o apoio terrestre direcio-

nado a logística, segurança e operação da aeronave). 
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O Helicóptero, de codinome Falcão 01, utilizado pelo GTA-SE é um 

AS50B, Esquilo, capacidade para 02(dois) pilotos e 04(quatro) passageiros, autono-

mia de 03h 20min, fabricado pela empresa Helibrás, na cidade de Itajubá-MG, sub-

sidiária da empresa Francesa Eurocopter Company. O Avião, de codinome Falcão 

02, é um EMB 810-D Sêneca III, capacidade para 02(dois) pilotos e 04(quatro) pas-

sageiros, autonomia de 04h 30min. 

Figura 7 – Aeronaves do GTA 

Fonte: Foto do autor, 2016. 

 

Com a fundação do GTA-SE foi implantado um novo sistema de preven-

ção e repressão à criminalidade e atendimento a toda população sergipana, utili-

zando o helicóptero em apoio as viaturas operacionais no Policiamento Ostensivo, 

Defesa Civil, Resgate e Salvamento no Mar, Combate a incêndios florestais e urba-

nos, Resgate e transporte aeromédicos, transporte de órgãos vitais para transplan-

tes, Apoio à fiscalização ambiental, Transporte de autoridades, Controle e fiscaliza-

ção de trânsito urbano e rodoviário, repressão ao narcotráfico, erradicação de plan-

tações de maconha, repressão ao roubo e furto de veículos e cargas, repressão a 
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assalto a estabelecimentos bancários, repressão aos crimes de extorsão mediante 

sequestro, além de outros, permitindo um elevado grau de eficiência na administra-

ção dos recursos materiais e humanos de policiamento graças a sua versatilidade e 

mobilidade. 

Desde a criação o grupamento aéreo já voou aproximadamente 1200 (mil 

e duzentas) horas, realizando mais de 800 (oitocentas) missões entre elas: patrulha-

mento aéreo, operações policias em conjunto com a polícia militar e polícia civil, 

busca e salvamento, em conjunto com o corpo de bombeiros, apoio as operações 

de Defesa Civil em todo o Estado, acidentes automobilísticos, combate a assalto a 

bancos e estabelecimentos comerciais, mapeamento de áreas entre outras. 

 

Figura 8 – Combate a incêndio Florestal 

Fonte: Foto do autor, 2016. 
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3 METODOLOGIA 

 

Para Rodrigues (2006, p.167) esta é a parte do projeto onde o pesquisa-

dor define os métodos que serão utilizados no trabalho. Trata-se de um conjunto de 

procedimentos racionais e sistemáticos que possibilitam alcançar um determinado 

objetivo. 

A presente seção possui como escopo apresentar o conceito de metodo-

logia, quais os procedimentos científicos para uma pesquisa e o perfil metodológico 

para investigação realizada na organização concedente. 

Sabe-se que a palavra metodologia significa estudo ou tratado (logia) dos 

procedimentos sistemáticos ou caminhos estratégicos (método) de uma pesquisa, 

no caso da metodologia científica. 

De acordo com Gil (2009, p. 48), a metodologia visa:  

1. explorar situações da vida real, cujo limite não estão claramente de-
finidos; 
2. descrever situações da realidade em que está sendo feita a pesquisa; 
3. explicar variáveis causais de fenômenos específicos em situações 
que não possibilitam a realização de experimentos e levantamentos.  

 

Conforme esclarece Lakatos; Marconi (2009, p. 83), “[...] todas as ciências 

caracterizam-se pela utilização de métodos científicos, sendo o método o caminho 

ou maneira para chegar ao determinado fim ou objetivo [...].” 

Sendo assim, o método é explicado por Lakatos; Marconi (2009, p. 83): 

 

Método é o conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, permite 
alcançar o objetivo, conhecimento validos e verdadeiros, traçando o cami-
nho a ser seguido, identificando possíveis erros e auxiliando as decisões do 
cientista. 
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De acordo com as informações exposta, metodologia é a indicação e re-

ferência de como os dados serão coletados, registrados e analisados, à luz das ca-

racterísticas do trabalho cientifico e de tal pesquisa, de acordo com os objetivos es-

pecíficos, colocados diante do problema ou fenômeno eleito pelo pesquisador. Plei-

teando, então, à busca da solução ou explicação do referido problema ou fenômeno. 

 

3.1 Delimitação do Estudo 

 

3.1.1Espacial 

 

O estudo se concentra no Grupamento Tático Aéreo de Sergipe, situado 

na cidade de Aracaju no Estado de Sergipe. 

 

3.1.2Temporal 

 

 Esta pesquisa foi realizada entre o período de janeiro a dezembro do 

ano 2016. 

 

3.1.3Teórica 

 

O foco do referencial teórico será sobre conceitos e justificativas de ali-

nhamento do treinamento e sistema de segurança de voo implementado, do GTA-

SE e a aplicação destas técnicas.  

Uma Organização Aérea do ramo de Segurança Pública e/ou Defesa Civil 

durante os treinamentos e operações no ano de 2016. 

 

3.2 Fonte de Dados 

 

O Estudo ocorreu em dois momentos, em etapas distintas. 
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A primeira etapa consistiu em se inteirar da literatura especializada como 

livros, revistas e artigos sobre o assunto em questão, também tomando conheci-

mento de maneira generalista das organizações e da Unidade Aérea analisada, atra-

vés de entrevistas realizadas com a Coordenação, Gerentes, Pilotos, Tripulantes 

Operacionais, mecânicos de voo e apoio solo do Grupamento Tático Aéreo de Ser-

gipe. 

Na segunda etapa, as fontes de dados utilizadas na investigação, foram 

questionário aplicado aos Pilotos, Tripulantes Operacionais, mecânicos de voo e 

apoio solo. 

 

3.3 Tipos de Pesquisa, Desenho de Investigação e Enfoque 

 

1. Pesquisa Descritiva  

 

A pesquisa utilizada é do tipo descritiva, pois segundo Triviños (1987), 

permite descrever os fatos e fenômenos de uma determinada realidade. O seu ob-

jetivo é descrever as características de determinado fenômeno ou população, esta-

belecendo relações entre variáveis, pois prioriza a descrição das características de 

um dado fenômeno ou população, ainda de acordo com Triviños, este tipo de pes-

quisa não tem o objetivo de propor soluções, mas, de descrever os fenômenos:  

A pesquisa descritiva não tem como objetivo a proposição de soluções, mas 
sim a descrição de fenômenos. Isso não significa que nessa modalidade de 
pesquisa não exista interpretação ou aprofundamento. Aqui, o objeto é ana-
lisado de forma a penetrar em sua natureza, descrevendo todos os seus 
lados e características. Outra importante função da pesquisa descritiva é 
que ela fornece um amplo diagnóstico do problema motivador da pesquisa. 
Note-se que verifica o problema e não sua solução, uma vez que esse não 
é seu objeto. (Triviños, 1987).  

 

A pesquisa descritiva, em suma, investiga as características de um deter-

minado grupo, procurando revelar, epistemologicamente, a frequência com que um 

fenômeno ocorre, sua relação e inter-relação com os outros, sua natureza e carac-

terísticas, sendo uma de suas peculiaridades o uso de técnicas sistêmicas de coletas 

de dados, como: questionário e entrevista. 
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2. Enfoque Misto, sendo: 

 

Quantitativo - Através de questionários de perguntas fechadas múltipla esco-

lha e procedimentos estatísticos, planilhas, gráficos e tabelas que possibilitem mensurar 

as variáveis. 

Qualitativo - Através de entrevista com o intuito de enriquecer a qualidade 

das informações, observando também atitudes e comportamentos que agreguem valor.  

Desenho de pesquisa não experimental (Realizado sem a manipulação 

de variáveis e nos quais observamos os fenómenos em seu ambiente natural para 

depois analisá-lo). Corte transversal (Coleta dos dados em um único momento, o 

ano de 2016). 

 

3.4 População 

 

Conforme Malhotra (2001) deve ser definida com precisão a população-

alvo, através de uma definição que consiste em transformar o problema em uma 

afirmação precisa, de que quem deve ou não ser incluído na pesquisa, ou seja o 

público alvo é o que delimita a pesquisa. 

A pesquisa será realizada na totalidade dos participantes do GTA-SE Pi-

lotos, Tripulantes Operacionais, mecânicos de voo e apoio solo. Serão analisados 

ainda, a totalidade de documentos e registros específicos relacionados com o tema 

investigado. 

 

3.4.1 Unidades de análises 

 

- Pilotos; 

- Tripulação; 

- Mecânicos de voo; 

- Apoio de Solo do GTA-SE. 
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3.4.2 Mostra 

 

3. Probabilística, pois todos os elementos da população (universo) têm a 

mesma possibilidade de ser escolhidos e são obtidos pela seleção aleatória ou me-

cânica das unidades de análise. 

4. Número da amostra será igual ao número da população, a equipe é 

composta por 8 (nove) pilotos, 9 (nove) tripulantes, 2 (um) mecânicos e 2 (dois) apoio 

solo. 

 

3.4.3 Instrumento de Coleta de Dados 

 

Quanto ao instrumento de coleta de dados, para realizar a pesquisa de 

acordo com os padrões técnicos desejáveis, optou-se por um instrumento estrutu-

rado não disfarçado, que segundo Mattar (1997, p. 161) é conhecido como questio-

nário, devido à simplicidade na aplicação e facilidade na tabulação, análise e inter-

pretação. Este apresentou perguntas fixas, de forma clara e completa, a todos os 

respondentes. 

Para Rudio (1986, p. 91) “o questionário é constituído por uma lista de 

indagações que, respondidas, dão ao pesquisador as informações que ele pretende 

atingir”. Assim, de acordo com Gil (2002, p. 115) “verifica-se que o questionário cons-

titui o meio mais rápido e barato de obtenção de informações, além de não exigir 

treinamento de pessoal e garantir anonimato”.  

Como instrumento de levantamento e coleta de dados, foi utilizado, a apli-

cação de questionário, tomando-se por base a escala de Likert, que, conforme Ri-

chardson (2007, p. 191), são instrumentos onde as perguntas ou afirmações apre-

sentam categorias ou alternativas de respostas fixas e preestabelecidas. Já as per-

guntas abertas são as que permitem uma livre resposta do informante.  
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Antes de aplicar o questionário, foi realizado um pré-teste com perguntas 

abertas, fechadas e mistas, para validação do instrumento; e também, para verificar 

o grau de compreensão dos respondentes sobre o assunto proposto. 

 

4 ANÁLISE DE RESULTADOS 

 

Para Gil (1999, p.168) a análise dos resultados tem como objetivo “orga-

nizar e sumariar os dados de forma tal que possibilitem o fornecimento de respostas 

ao problema proposto para investigação”. 

Neste contexto serão apresentados os resultados obtidos da aplicação de 

questionários aos integrantes do GTA-SE que participaram do treinamento e opera-

ções no período 2016, em particular os pilotos, tripulantes operacionais, mecânicos, 

apoio solo, gerentes (geralmente são pilotos) e coordenador do Grupamento Tático 

Aéreo. 

De acordo com Vergara (2007, p. 26) as questões de pesquisa “são algu-

mas questões que se levantam e que deverão ser respondidas no estudo”. Assim 

sendo, os objetivos e as seguintes questões foram definidas: 

1. Quais as características sócio profissionais dos integrantes do GTA-SE 

que participaram do treinamento voltado para segurança de voo? 

2. Qual a opinião dos integrantes do GTA-SE em relação ao treinamento 

realizado pelo GTA-SE? 

3. Qual a percepção dos integrantes do GTA-SE em relação à segurança 

de voo nos treinamentos e operações? 

  Partindo dos objetivos específicos desse estudo, a questão discursiva 

aferida aos membros da equipe podemos definir a seguir e apresentar suas variá-

veis, dos indicadores das questões que compõem o instrumento de coleta de dados: 

 

 

Tabela 1 – Variáveis e indicadores da Pesquisa 

VARIÁVEIS INDICADORES QUESTÕES 
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Características sócio pro-
fissionais dos integrantes 
do GTA-SE 

- Satisfação profissional 

- Escolaridade 

- Tempo que trabalha na aviação 

- Função no GTA 

01 

02 

03 

04 

Opinião dos colaborado-
res em relação ao treina-
mento realizado pelo 
GTA-SE 

- Comprometimento 

- Escolha dos instrutores 

- Realização de outros cursos 

- Estrutura física e materiais utilizados 

- Conhecimento aprendido 

- Resultados dos treinamentos 

05 

06 

07 

08 

09 

10 

Percepção dos integran-
tes do GTA-SE em rela-
ção a segurança de voo 
nos treinamentos e ope-
rações  

- Avaliação periódica dos Treinamentos realizados 

- Instruções de segurança de voo 

- Procedimento de segurança no POP. 

- Breifing e debreifing 

- Relato de situação perigosa 

- Ênfase na segurança de voo nas missões e instru-
ções 

- Cópia dos manuais 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Fonte: Elaborado pelo autor,2016. 

 

Inicialmente serão apresentadas as características sócio profissionais dos 

participantes, seguido da opinião e da percepção dos mesmos sobre o treinamento 

e filosofia de prevenção de acidentes voltado para a segurança de voo. 

 

4.1 Características Sócio Profissionais 

 

   A fim de levantar informações a respeito do perfil sócio profissional dos 

integrantes do GTA-SE, foram considerados as seguintes características: satisfação 

profissional, grau de escolaridade, tempo que trabalha na aviação e função no GTA-

SE. 
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Gráfico 1 - Satisfação Profissional 

 

Fonte: Pesquisa do autor, 2016. 

Quanto ao grau de satisfação profissional, foi constatado no gráfico 1, que 

cerca de67% dos pesquisados estão satisfeitos,28% muitos satisfeitos e 5% Pouco 

satisfeito. Observa-se, assim, que todos os integrantes do GTA-SE, estão satisfeitos 

profissionalmente, conforme pesquisa. 

 

Gráfico 2 - Grau de Escolaridade 
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Fonte: Pesquisa do autor, 2016. 

Quanto ao grau de escolaridade, dos integrantes do GTA-SE que partici-

param do treinamento voltado para a segurança de voo foi constatado que 24% pos-

suem ensino médio completo, 48% possuem ensino superior completo e 28% pos-

suem algum tipo de especialização conforme mostra o gráfico 02. Como as pessoas 

que possuem especialização são portadoras de nível superior, assim, o GTA-SE é 

composto majoritariamente por pessoas com nível superior (76%).  

O ingresso nas corporações de Segurança Pública, que é realizado atra-

vés de concurso público seja para o cargo de Praças (que são soldados, cabos, 

sargentos e subtenentes), quando militares, é exigido apenas o ensino médio, mas 

alguns destes profissionais, ao ingressarem nas corporações já possuem nível su-

perior, cursado em alguma universidade.  

A maioria dos integrantes do GTA-SE, possuem nível superior, por já te-

rem frequentado um curso de formação de oficiais em uma academia militar, que 

equivale a nível superior, e outros cursos universitários, e da exigência de nível su-

perior para o ingresso na Polícia Civil, nos cargos de agentes, escrivães e delega-

dos. Para fazer parte do GTA-SE, os integrantes das Instituições (Polícia Militar, 

0%

24%

48%

28%

Grau de Escolaridade

Ensino Fundamental

Ensino Médio

Ensino Superior

Pós Graduação/ Especialização
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Bombeiro Militar e Polícia Civil) passam por um processo seletivo interno nas referi-

das corporações de Segurança Pública, para depois cursarem os cursos específicos 

e da referida função na atividade aérea. 

 

Gráfico 3 - Distribuição percentual dos pesquisados quanto ao tempo que tra-

balha na aviação 

 

Fonte: Pesquisa do autor, 2016. 

Quanto ao tempo que trabalha na aviação, foi constatado que cerca de 

5% dos pesquisados tem até 1 (um) ano no trabalho, entre 2 (dois) a 4(quatro) anos 

19%, entre 4 (quatro) a 10(dez) anos 62% e 14% tem mais de 10 (dez) anos de 

trabalho,considerando quem possui mais de 10 (dez), a predominância dos pesqui-

sados que trabalham a mais de 4 (quatro) anos na Aviação ser de 76%, conforme 

mostra o gráfico 03. 

 

Gráfico 04 - Distribuição percentual dos pesquisados quanto à função no GTA-

SE 
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Fonte: Elaborado pelo autor,2016. 

 

Quanto à função no GTA-SE, foi constatado que 43% dos integrantes do 

GTA-SE são tripulantes operacionais, 38% são pilotos, 10% atuam como apoio de 

solo e os outros 09% como mecânico de voo, conforme mostra o gráfico mostra o 

gráfico 03.  

Verificou neste tópico quanto ao perfil social dos integrantes do GTA-SE, 

que todos os integrantes estão satisfeitos profissionalmente, 76% são portadores de 

nível superior. Quanto ao perfil profissional, a maioria dos integrantes do GTA-SE 

são pilotos e tripulantes operacionais (38% e 43%) e 76% prestam serviço à corpo-

ração a mais de 04 (quatro) anos. 

Neste item podemos verificar a relação entre a função, o perfil sócio-pro-

fissional com o treinamento e segurança de voo nos indicadores com menores índi-

ces, avaliação periódica, briefing e debriefing e cópia dos manuais. Tal fato merece 

destaque, na análise dos dados, os pilotos e mecânicos responderam que realizam 

avaliação periódica, já os tripulantes operacionais e integrantes do apoio solo, res-

ponderam em sua maioria que discordam do indicador, analisando a relação e legis-

lações, foi verificado que há exigência legal dos pilotos e mecânicos, perante auto-

ridade aeronáutica (ANAC), mas não para os tripulantes operacionais e apoio solo, 

38%

43%

9%

10%

Função no GTA-SE

Piloto

Tripulante

Mecânico de voo

Apoio de Solo
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ficando a critério de cada unidade aérea de segurança pública a sua devida avalia-

ção.  

Mostrando a relação da função dos integrantes com os indicadores brie-

fing, debriefing e cópia dos manuais, foi constatado que os integrantes que discor-

daram parcialmente foram tripulantes operacionais e apoio solo, como os integrantes 

que possuem até 04 anos na organização, discordarem totalmente ou parcialmente, 

de possuírem cópias dos manuais. 

 

4.2 Opiniões dos Colaboradores quanto ao Treinamento 

 

A variável opinião dos colaboradores quanto ao processo de treinamento 

realizado pelo GTA-SE teve como objetivo levantar informações sobre: comprometi-

mento, escolha dos instrutores, conhecimento aprendido,resultados do treina-

mento,realização de outros cursos, estrutura física e materiais utilizados. Diante da 

análise e tratamento deste tópico, indicaram as seguintes médias: 

 

Tabela 2 – Médias da variável opinião dos integrantes quanto ao treinamento 

OPINIÃO DOS INTEGRANTES QUANTO AO TREINAMENTO MÉDIA 

Comprometimento 9,4 

Escolha de instrutores 9,4 

Conhecimento aprendido 9,6 

Resultados dos treinamentos 7,8 

Realização de outros cursos 9,0 

Estrutura física e materiais utilizados 8,8 

Média geral 9,2 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 

 Diante das médias apresentadas, utilizando-se a base 10, foi possível 

perceber que os pesquisados, de maneira geral, concordam com o treinamento, 

conforme mostra a tabela 02, sendo a média geral de 9,2 pontos.  
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O conhecimento aprendido  foi o indicador que apresentou maior média 

(9,6) significando que para os participantes, o conhecimento aprendido tem atendido 

as expectativas dos integrantes do GTA. A média dos indicadores da escolhas do 

instrutores e comprometimento mostraram que no treinamento são ideais para o de-

senvolvimento do aprendizado e operações das suas rotinas de trabalho. Isso, por 

que o GTA-SE é uma unidade multimissão exigindo dos profissionais, que na sua 

formação constitucional podem ser um policial militar, um policial civil ou bombeiro 

militar, a adquirir conhecimentos para poder atuar em todas as áreas que a aeronave 

pode ser empregada. 

O indicador Resultados dos treinamentos e Estrutura física e materiais 

utilizados foram os que apresentaram as menores médias (7,8) e (8,8), isto mostra 

que embora os pesquisados concordem em relação a eles é preciso fazer uma 

análise mais detalhada do treinamento na sua aplicabilidade, conteúdos propostos  

e missão organizacional, como no que diz respeito aos meios empregados, materiais 

utilizados, a fim de atingir uma boa reprodutibilidade do que foi aprendido, e ao 

aperfeiçoamento com outros cursos. 

 

4.3 Percepção da Segurança de Voo nos Treinamentos e Operações 

 

A variável percepção da segurança de voo nos treinamentos e operações 

teve como objetivo levantar informações sobre: avaliação periódica dos treinamen-

tos operacionais, instruções de segurança de voo, procedimento de segurança em 

cada missão, breifing e debreifing, relato de situação perigosa, ênfase na segurança 

de voo e cópia dos manuais. Diante da análise e tratamento deste tópico, indicaram 

as seguintes médias: 

 

Tabela 3 – Médias da variável percepção da segurança de voo nos treinamentos e 

operações. 

PERCEPÇÃO DA SEGURANÇA DE VOO NOS TREINAMENTOS E OPERAÇÕES MÉDIA 

Avaliação Periódica dos Treinamentos Realizados. 7,6 
Instruções de Segurança de Voo. 9,9 
Procedimento de Segurança no Procedimento Operacional Padrão. 9,6 
Briefing e Debriefing. 8,8 
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Relato de Situação Perigosa (RELPREV). 10 
Procedimento de Segurança nas Ordens de Serviço e Notas de Instrução. 9,0 
Cópia dos Manuais. 7,4 
Média Geral 9 

Fonte: Pesquisa de campo, 2016. 

 Diante das média apresentadas, utilizando-se a base 10, foi possível 

perceber que os pesquisados, de maneira geral, possuem uma considerável 

percepção da segurança de voo nos treinamentos e operações, conforme mostra o 

tabela 03, sendo a média geral de 9 pontos.  

O Relato de situação perigosa através da ferramenta, Relatório de Preven-

ção (RELPREV), e Instruções de segurança de voo foi o indicadores que 

apresentaram maior média (10) e (9,9) significando que os pesquisados concordam 

que o GTA-SE realiza o Relato de situação perigosa (RELPREV) voltado para filosofia 

SIPAER e são incentivados a relatar no RELPREV todas as situações perigosas 

observadas nos treinamentos e nas operações, que geram algum risco potencial, para 

que seja analisada pela Gerência de Segurança de Voo, e assim, elaborada recomen-

dações para que novas situações não ocorram como a que foi relatada. 

Quanto ao briefing e debriefing, a média obtida por este indicador foi 8,8, 

indicando que os respondentes não estão de acordo na sua totalidade, neste item 

obrigatório antes e após as operações e treinamentos. Assim, os integrantes do GTA-

SE não têm uma opinião acima da média na sua totalidade no que diz respeito a apre-

sentação do briefing e debriefing antes e após cada treinamento e operação.  

O brienfing é uma preleção, em que o comandante da missão, ou quem ele 

delegar, explanará todas as informações que ocorrerá em determinada missão, seja 

uma operação, instrução ou outra atividade na aviação, detalhando em ordem crono-

lógica a referida missão, do início ao fim. O debriefing são comentários pós voo (mis-

são, instrução), em que fará um retrospecto de toda missão realizada, seguindo o 

mesmo caminho do briefing, mas indicando, agora, os erros e os acertos. 

No entanto, dada a importância tanto do briefing quanto do debriefing su-

gere-se que seja mais enfatizado a indispensável apresentação de tais elementos, 

buscando evitar algum tipo de erro por falta de informação.   

Já a Cópia dos manuais e avaliação períodica dos Treinamentos realizados 

no GTA, foram os indicadores que apresentaram as menores médias (7,4) e (7,6) 
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significando que para os pesquisados a aplicação da prova periódica, avaliando os 

treinamentos operacionais, atestando o conhecimento e habilidade dos 

procedimentos adotados, não ocorre de modo intensivo e continuado. 

Tal fato mereceu destaque fazendo uma relação da função, do perfil com 

as variáveis do treinamento e segurança, visto anteriormente que na prática, os pilotos 

e mecânicos respondem periodicamente a questionários exigidos, conforme a legisla-

ção, estabelecida pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), já para os tripulan-

tes operacionais e apoio solo, não há a devida exigência, ficando a critério de cada 

unidade aérea de segurança pública a sua devida avaliação, concluindo que estes 

últimos profissionais não estão realizando a devida avaliação continuada e com o de-

vido acesso aos manuais empregados. 

 

4.4 Análise Qualitativa da Pergunta Aberta 

 

Na pergunta a seguir, não se fez o gráfico por ser uma questão aberta e 

sim se relacionou as respostas após interpretá-la e resumi-la. 

Perante o questionamento, como e de que forma sugestiva esse processo 

pode ser aprimorado perante a melhoria da formação e o atendimento da população? 

Os seguintes resultados foram incorporados como forma de contribuição para a me-

lhoria estratégica: 

1. Melhoria nas condições de trabalho, renovação dos equipamentos, 

principalmente no resgate aéreo Macguire (resgate com cabos); 

2. Melhoria do treinamento de tiro embarcado; 

3. Melhoria da comunicação entre o CIOSP, e o GTA, pois neste quesito 

temos um lapso temporal que dificulta a resposta rápida por para da equipe; 

4. Enfatizar a repetição nos treinamentos periódicos de salvamento, pois 

através da repetição encontra-se a perfeição, nessa atividade de maior risco; 

5. Oferecer a relação proximal da população ao GTA através de visitas 

constantes de escolas, para uma maior convivência com os cidadãos em formação; 

6. Apresentação e reavaliação dos procedimentos operacionais; 
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7. Planejamento das ações e logística, enfatizando o calendário semestral 

de treinamento, com uma semana obrigatória para todos os integrantes;  

8. Destacar a prática de tiro estático e na aeronave, para que os compo-

nentes do GTA não ocorram em práticas esporádicas; 

9. Desenvolver projetos que viabilizem uma maior pratica de treinamen-

tos; 

10. Aumento da avaliação da equipe, com a remoção ou alteração 

de função do componente na equipe; 

11. Planejamento anual e Implantação de cursos e palestras exter-

nas para aperfeiçoamento dos integrantes, experiências e atualização de procedi-

mentos; 

12. Promover a uniformidade nas políticas de briefing / debriefing; 

13. Ressaltar a relevância da segurança de voo; 

14. O estado deveria considerar a possibilidade de melhoria das 

condições físicas estruturais com o intuito de melhorar o desempenho do GTA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Após uma análise detalhada dos resultados, de maneira geral, pode-se 

concluir que, os integrantes do GTA-SE concordam com o treinamento oferecido 

pela Unidade Aérea. Entretanto, cabe ressaltar que o percentual dos integrantes do 

GTA-SE que concordam apenas parcialmente com a afirmação proposta no questi-

onário é considerável. Isto mostra que o treinamento oferecido pelo GTA-SE está 
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satisfatório para os seus integrantes, precisando ser analisado quais aspectos a ser 

melhorado. 

De maneira geral, conclui-se que os integrantes do GTA-SE se mantém 

perceptíveis no tocante a segurança de voo nos treinamentos e operações, mas 

atento algumas variáveis. Este fato chama a atenção para uma análise mais pro-

funda no tocante a segurança de voo no GTA-SE. De antemão, é possível perceber, 

pelo presente estudo, que os indicadores que mais contribuíram para tal achado e 

que precisariam ser analisados mais profundamente foram cópia dos manuais, brie-

fing, debriefing e avaliação periódica dos treinamento realizados. 

A colaboração dos integrantes pesquisados foi de suma importância, res-

saltando a compreensão e o profissionalismo dos mesmos quanto ao entendimento 

de que suas respostas podem ser utilizadas para o aprimoramento dos processos 

desenvolvidos pelo GTA Sergipe, objetivando o aumento do nível de satisfação da 

população e consequentemente melhoria nos processos efetivo. 

Verificou-se que sob a ótica dos componentes da equipe, o nível de satis-

fação foi bastante favorável sendo de suma importância para o aprimoramento e 

melhoramento do Treinamento e Desenvolvimento da equipe, assim como os indi-

cadores que mais se destacaram: como a avaliação positiva nas instruções de se-

gurança de voo e a qualidade do material dessas instruções, o conhecimento apren-

dido durante o treinamento diante das condições de trabalho.  

Quanto à prova periódica, referente aos treinamentos continuados, deve-

rão ser contornados os entraves para a não realização na sua totalidade, sejam eles 

materiais, legislações, regulamentos, recursos disponíveis em nível de conheci-

mento do coordenador e gerentes, tentando ao máximo a formação dos integrantes 

em outros cursos como também na área de segurança de voo. 

Fica evidenciado que há a necessidade de implementar uma avaliação 

regular aos tripulantes operacionais e profissionais do apoio solo, referente às suas 

atividades e conhecimentos operacionais, como também a implantação da cader-

neta de voo para os todos os tripulantes operacionais, já que os pilotos e mecânicos 

respondem a uma avaliação, teórica e prática, conforme legislação da autoridade 

aeronáutica, ANAC, sendo isso relatado na caderneta de voo e sistemas digitais. 
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Segundo ao Processo de Avaliação de Desempenho, será necessário a 

divulgação dos instrumentos que serão utilizados para avaliar o desempenho dos 

colaboradores. Estimular a comunicação entre gestores e colaboradores, para que 

os gestores pratiquem o feedback sobre o desempenho dos colaboradores na reali-

zação das tarefas e para que os colaboradores sintam-se à vontade para expor 

ideias e opiniões sem medo de represálias, para o bom desempenho da organiza-

ção. 

A adaptação de programas de treinamento, que sejam bem direcionados as pessoas 

e a organização, e adequados ao trabalho realizado pelos colaboradores. Procurar adequar a 

forma com que os treinamentos são realizados à realidade e necessidade da organização, atra-

vés de conteúdos programáticos que vinculem teoria e prática de forma dinâmica e participa-

tiva. Divulgar com mais clareza as reais oportunidades de crescimento do integrante na insti-

tuição. 

Após a proposição desta pesquisa, foi sugerido a unidade aérea fazer uma portaria 

adotando os critérios do presente trabalho, para possibilitar anualmente analisar e medir o 

desempenho dos integrantes, treinamentos e percepções de segurança de voo. Antes não exis-

tia nenhuma ferramenta para mensurar e valorar estes aspectos. 

O que deixa claro que é necessário investir em treinamento e na preven-

ção de acidentes, evidenciando que segurança de voo é responsabilidade de todos, 

incentivando e afirmando para convencimento, não só na aviação, mas em todos os 

ramos, tendo sempre em mente a frase “Se alguém acha onerosa a prevenção, en-

tão experimente o acidente” (CENIPA). 

 

5.1 Sugestões 
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Seguem algumas sugestões, com base na análise de dados, para uma 

melhoria dos tópicos abordados e para futuros trabalhos que queiram dar continui-

dade ao presente estudo, aprimorando e adequando o programa de treinamento e 

percepção da segurança de voo no GTA-SE, como a importância da pesquisa e uso 

em outras Unidade Aérea de Segurança Pública: 

1. Intensificar a quantidade e qualidade dos treinamentos, objetivando 

melhorar também percepção na segurança voo, oferecendo oportunidades aos pro-

fissionais do GTA, em cursos no CENIPA ou em outros órgãos que visem à formação 

e aperfeiçoamento na aviação; 

2. Aplicar aos integrantes avaliações periódicas, já que foi verificado que 

alguns profissionais inseridos no GTA, não realizam estas, em virtude da legislação 

não exigir; 

3. Finalizar, publicar, apresentar e distribuir a todos os manuais usados 

pelo GTA; 

4. Enfatizar a importância, para todos que estão à frente de uma instru-

ção, operação e atividades relacionadas à aviação, a realização de um briefing e 

debriefing, visando à padronização, melhoria e aperfeiçoamento dos integrantes;  

5. Apresentar as autoridades ligadas a Unidade Aérea, a importância do 

investimento e disponibilidades dos recursos necessários aos treinamentos e pre-

venções de acidentes, comparando com o preço no acontecimento destes; 

6. Divulgar a presente pesquisa para todas Unidades Aéreas de Segu-

rança Pública e/ou Defesa Civil do Brasil e Autoridades Aeronáuticas; 

7. Elaborar e publicar um Programa de treinamento, englobando todas as 

funções e procedimentos operacionais, voltado para Segurança de Voo, como uma 

legislação específica para as Organizações Aéreas de Segurança Pública e/ou De-

fesa Civil,  

8. Assim, mais estudos precisariam ser realizados para analisar os entra-

ves que possivelmente estão dificultando os treinamentos e aumento da percepção 

da segurança de voo, complementando este estudo, tendo em vista ser uma ativi-

dade peculiar, inserida na atividade constitucional das Corporações de Segurança 

Pública.  
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APÊNDICE – Questionário aplicado 

QUESTIONÁRIO 
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Caro colaborador (a),  

 

Esta pesquisa tem como objetivo analisar o treinamento e a percepção da segurança 

de voo desenvolvido pelo Grupamento Tático Aéreo de Sergipe. Neste sentido, solicito 

sua colaboração para responder a este questionário, manifestando sua opinião sobre 

os aspectos aqui levantados. Todas as informações coletadas são confidenciais, ou 

seja, não sendo necessária sua identificação. Diante disto, é importante que o mesmo 

seja respondido com sinceridade.  

 

 

Marque com um X qual resposta se aplica a você.  

 

 

CARACTERÍSTICAS SÓCIO-PROFISSIONAIS 

1. Satisfação Profissional:  

(   ) Muito Satisfeito  

(   ) Satisfeito 

(   ) Pouco Satisfeito  

(   ) Insatisfeito  

 

 

 

 

 

2. Grau de Escolaridade:  

(   ) Ensino Fundamental  

(   ) Ensino Médio  

(   ) Ensino Superior  

(   ) Pós- graduado/Especialista  

 

3. Tempo que trabalha na aviação:  

(   ) até 1 ano  

(   ) 01 a 02 anos  

(   ) 02 a 04 anos  

(   ) 04 a 10 anos  

(   ) Mais de 10 anos  

 

 

 

 

4. Função no GTA:  

(   ) Piloto 

(   ) Tripulante Operacional 

(   ) Mecânico de voo 

(   ) Apoio Solo 

 

 

Assinale em cada item abaixo, apenas uma resposta, onde:  

 

 



91 

 

Discordo totalmente (DT)  1 

Discordo parcialmente 

(DP)  

2 

Sem opinião formada 

(SOF)  

3 

Concordo parcialmente 

(CP)  

4 

Concordo totalmente (CT)  5 

 

 

 

 

OPINIÃO DOS INTEGRANTES QUANTO AO TREINAMENTO 

ITENS 
(1) 

DT 

(2) 

DP 

(3) 

SOF 

(4) 

CP 

(5) 

CT 

05. Sinto-me comprometido com a participação em todos os 
treinamentos e operações oferecidos pelo GTA-SE.  

     

06. A escolha dos instrutores é adequada ao desenvolvi-
mento do treinamento e operação.  

     

07. Além do treinamento oferecido, continuo procurando re-
alizar outros cursos para aperfeiçoamento na área. 

     

08. A estrutura física e materiais utilizados nos treinamentos 
do GTA são adequados para o treinamento. 

     

09. Os conhecimentos aprendidos no treinamento são sufi-
cientes para o desenvolvimento das minhas rotinas de tra-
balho e melhor qualidade do serviço.  

     

10. Os resultados dos treinamentos são condizentes e apli-
cáveis à realidade ou às necessidades da corporação. 

     

PERCEPÇÃO DA SEGURANÇA DE VOO NOS TREINAMENTOS E OPERAÇÕES 

ITENS 

(1) 

DT 

(2) 

DP 

(3) 

SOF 

(4) 

CP 

(5) 

CT 

11. São realizadas avaliações periódicas, de modo continu-
ado nos treinamentos, para verificação do conhecimento e 
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habilidade sobre os procedimentos operacionais aprendi-
dos.  

12. O GTA realiza instruções com assuntos voltados para a 
segurança de voo elencando a filosofia SIPAER. 

     

13. As normas de procedimentos operacionais destacam os 
procedimentos de segurança para realização de cada tipo 
de missão. 

     

14. O breifing e o debreifing são apresentados adequada-
mente antes de cada treinamento e operação.  

     

15. Todos os integrantes são incentivados a relatar todas as 
situações perigosas, observados nos treinamentos e nas 
operações, bem como as de quase acidentes.  

     

16. As ordens de serviços e notas de instrução dão ênfase 
a segurança de voo, relatando os procedimentos de segu-
rança, minimizando os riscos do tipo da operação. 

     

17. Todos os membros da tripulação conhecem os manuais 
e possuem cópias das respectivas funções. 

     

 

 

 

 

Questão Discursiva 

Como e de que forma sugestiva esse processo pode ser aprimorado perante 

a melhoria da formação e o atendimento da população?   

 


