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MODERNIZAÇÃO DE AERONAVES COMO FATOR DE AUMENTO DA 

EFETIVIDADE DAS OPERAÇÕES DA POLÍCIA MILITAR DO DISTRITO FEDERAL 

 
 
 
DEROCI BARBOSA XIMENDES JÚNIOR 

 
 

RESUMO 
 

Diuturnamente, os helicópteros da Polícia Militar são acionados para prestarem apoio 
nas mais diversas operações policiais no Distrito Federal. Entre as mais complexas e 
de maior risco, estão as missões de busca a criminosos homiziados, geralmente em 
locais ermos e cobertos por vegetação, dificultando o trabalho de varredura realizado 
pelas tripulações das aeronaves. As operações de busca a criminosos homiziados em 
locais ermos, sem emprego de tecnologia embarcada, especialmente no período 
noturno, demandam maior tempo de sobrevoo na área de busca e, ainda, maior tempo 
de emprego de viaturas para manter o cerco no local, o que representa elevado custo 
operacional para a Polícia Militar. Sendo a ocorrência em um local sem qualquer 
luminosidade, como nas áreas limítrofes o Distrito Federal, sem referências visuais 
com o solo durante o sobrevoo, a aeronave estará, por força de regulamentação de 
tráfego aéreo, impedida de se deslocar ao local da ocorrência. Desta forma, a 
modernização das aeronaves da Polícia Militar, agregando equipamentos de Visão 
Noturna, bem como Imageadores Térmicos de última geração, com softwares 
adequados, permitiriam que as aeronaves pudessem se deslocar a qualquer ponto do 
Distrito Federal, iluminado ou não, e, ainda, permitir que uma varredura da área de 
busca fosse realizada com menor tempo e melhor qualidade, o que diminuiria o 
período de permanência no local da ocorrência, tanto para a aeronave quanto para as 
viaturas em solo, aumentando a segurança, a eficiência e a efetividade do emprego 
dos meios da Corporação. 
 
Palavras-chave: Polícia Militar; BAvOp; Operações Aéreas; Modernização; 
Tecnologia Embarcada; Óculos de Visão Noturna; Imageador Termal; Aviação de 
Segurança Pública. 
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1 INTRODUÇÃO 

Desde os primeiros conflitos mundiais, aeronaves são empregadas como apoio 

e suporte às forças terrestres, representando, muitas vezes, o ponto de desequilíbrio 

nos combates. 

Assim como tornou-se uma arma indispensável e cada vez mais decisiva em 

missões de combate militares ao redor do mundo, o emprego de aeronaves nas ações 

de Segurança Pública representa, atualmente, a superioridade operacional das forças 

policiais sobre os grupos criminosos que, a cada dia, estão melhor organizados, 

treinados e equipados para o enfrentamento aos agentes do Estado. 

Considerando a evolução da criminalidade violenta, sobretudo dos crimes 

contra o patrimônio com domínio de cidades1, não se pode mais admitir que as 

aeronaves das forças de segurança pública, que já representam um considerável 

custo financeiro para sua manutenção em condições de voo, não disponham dos mais 

modernos recursos tecnológicos embarcados para o enfrentamento ao crime e, 

especialmente, suporte aos policiais em solo, que permanecem altamente expostos 

ao perigo. Sem tecnologia embarcada, as aeronaves de Segurança Pública passam 

a ser empregadas apenas como “viaturas que voam”, pela completa ausência, ou 

ainda, pela existência limitada destes recursos.    

   

1.1 Delimitação do tema 

 
Sabe-se que a relação, entre custo das horas de voo empregadas em 

operações policiais de apoio a equipes de solo na busca a criminosos homiziados em 

locais ermos (rurais ou urbanos), e a efetividade na resolução da ocorrência, deve ser 

permanentemente monitorado e avaliado pelo gestor público, o qual tem o dever do 

promover a racional utilização dos recursos do Estado.  

 Atualmente, apesar do BAVOP2 contar com 04 (quatro) helicópteros em sua 

frota de aeronaves, caso a solicitação de apoio seja no período noturno e em uma 

área sem qualquer iluminação artificial, como ocorre nas principais rodovias que 

                                            
1 Crimes contra o patrimônio com domínio de cidades: modalidade em que um grande número de 

criminosos, fortemente armados, invadem cidades, subjugam cidadãos e até mesmos policiais, 
causam pânico e roubam grandes centros de distribuição de dinheiro, deixando um rastro de 
destruição, medo e mortos/feridos.  

2 Batalhão de Aviação Operacional, Unidade da Polícia Militar do Distrito Federal, responsável pelo 
policiamento aéreo da Capital Federal. 
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circundam o Distrito Federal, as tripulações não podem, sequer, decolarem para 

auxiliarem as equipes terrestres, pois, sem referência visual com o solo, não é 

possível, e nem permitido pelo regulamento de tráfego aéreo, a realização de qualquer 

voo nestas áreas, já que não cumprem os requisitos mínimos de regras de voo visual 

- VFR3. 

Neste sentido, o presente trabalho busca demonstrar o aumento da 

efetividade nas operações policiais com emprego de aeronaves, desde que haja um 

investimento na aquisição de Imageador Térmico de última geração e do Sistema 

Intensificador de Imagens (Óculos de Visão Noturna – OVN), equipamentos que 

tornariam os helicópteros da Polícia Militar mais modernos.  

  

1.2 Justificativa 

 
Apesar de representarem elevado custo operacional, as aeronaves são as 

mais versáteis e eficazes ferramentas que a Polícia Militar pode dispor no 

enfrentamento à criminalidade, pois as organizações criminosas podem ter veículos, 

armamento e até pessoal com treinamento correspondente aos meios da Corporação, 

porém jamais contarão com o principal fator de desequilíbrio em qualquer conflito, que 

são as aeronaves dotadas com tecnologia adequada.  

Nas ocorrências de maior complexidade envolvendo criminosos dispostos ao 

enfrentamento, a melhor estratégia das polícias, visando sempre a preservação de 

vidas, tem sido evitar o primeiro embate e aguardar que os bandidos abandonem a 

área densamente habitada, onde um confronto armado poderia dar causa a mortes 

e/ou feridos inocentes. Invariavelmente, as rotas de fuga destes criminosos levam a 

locais ermos, desprovidos de iluminação (geralmente áreas rurais em rodovias 

vicinais). Neste cenário, o emprego de aeronaves pode ser o diferencial entre o 

sucesso ou fracasso da operação policial, motivo pelo qual o investimento na 

modernização da atual frota de helicópteros da PMDF torna-se uma ação imperativa 

para maior efetividade das ações. 

O presente trabalho busca demonstrar o aumento da efetividade nas 

                                            
3 VFR – Visual Flight Rules: São regras de voo visuais, estabelecidas pelo Departamento de Controle 

do Espaço Aéreo – DECEA do Comando da Aeronáutica, onde o piloto deve manter, além de uma 
distância mínima de afastamento de nuvens, pelo menos 50% de referências visuais com o solo 
e/ou água. E, em local de breu (escuridão total), isto não é possível, uma vez que o piloto terá 00% 
de referência visual com o solo ou com a água. 
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operações policiais com emprego de aeronaves, desde que haja um investimento na 

aquisição de equipamentos que tornem os helicópteros da Polícia Militar mais 

modernos. Isto porque reduziria o tempo de sobrevoo em situações de busca a 

criminosos e, consequentemente, o custo operacional, além de potencializar a 

segurança das tripulações e das equipes em solo. 

 O desconhecimento das tecnologias disponíveis, o considerável valor de 

investimento inicial e a visão a curto prazo de alguns gestores, desconsidera a 

possibilidade de emprego da tecnologia como forma de melhorar os resultados com 

menor custo operacional das aeronaves da Corporação, ou seja, maior efetividade, 

recuperando-se o investimento a médio e longo prazo.  

 As atuais restrições orçamentárias, que dificultam a recomposição do já 

defasado efetivo da Polícia Militar e o próprio custeio4 da Corporação, exigem que o 

administrador adote estratégias que tragam maior efetividade. Neste sentido, este 

trabalho respalda-se nos princípios da Administração Pública previstos no Art. 37 da 

Carta Magna (BRASIL, 1988), bem como na Portaria PMDF nº 1.145, de 30 de 

novembro de 2020, que altera a Portaria PMDF nº 742, de 27 de maio de 2011, que 

aprovou o Plano Estratégico da Polícia Militar do Distrito Federal 2011-2022, in verbis: 

 

CAPÍTULO V - CENÁRIOS 
[...] 
Emprego de novas tecnologias de combate ao crime 
[...] 
Existe, na atualidade, uma corrente de grupos políticos e da sociedade civil 
organizada que defendem que sejam investidos mais recursos 
financeiros públicos para a modernização das tecnologias na 
Segurança Pública como forma de dotar as organizações policiais de 
instrumentos necessários ao incremento de suas capacidades e 
estratégias de prevenção e combate à criminalidade crescente em 
território nacional. Tais correntes entendem que o Brasil ainda não 
apresentou uma política sólida e exequível que oriente tais investimentos 
[...] 
CAPÍTULO VI - OBJETIVOS, ESTRATÉGIAS E INICIATIVAS 
ESTRATÉGICAS 
13. Objetivo: Ampliar a capacidade de resposta imediata. Estratégias: 
 13.1. Otimizar o emprego das unidades de resposta imediata. 
13.2. Implantar programa de modernização das estruturas e recursos das 
atividades de resposta imediata. 
[...] (grifo nosso) 

 

                                            
4 Custeio: parte do orçamento destinado a suprir despesas relacionadas a materiais de consumo 

(combustíveis, peças, munições, materiais de expediente, etc) e/ou contratação de serviços 
(manutenção predial, de viaturas, de aeronaves, instrução, etc). 
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2 OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

 
Analisar a viabilidade e a vantajosidade do investimento na modernização 

dos helicópteros da Polícia Militar e sua relação com o aumento da efetividade das 

operações policiais da Corporação. 

Ressalta-se, ainda, o aumento da capacidade de resposta imediata da 

Corporação nas ações delituosas de grande complexidade, reduzindo a quase zero 

as restrições de emprego de aeronaves em qualquer operação policial no âmbito do 

Distrito Federal. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 
Demonstrar a importância e a incomparável vantagem tática que representa 

o emprego de aeronaves nas missões policiais de maior complexidade em apoio às 

equipes terrestres. 

Analisar quais são as atuais limitações das aeronaves e tripulações, bem 

como quais seriam os impactos nas operações da Polícia Militar ao agregar 

equipamentos como Imageador Térmico de última geração e Sistema Intensificador 

de Imagens (Óculos de Visão Noturna – OVN), nas operações aéreas. 

Demonstrar a possibilidade de aumento da efetividade nas operações 

policiais com emprego de aeronaves, desde que haja investimento na aquisição de 

equipamentos que tornem os helicópteros da Polícia Militar mais modernos, o que 

reduziria o tempo de sobrevoo em situações de busca a criminosos e, 

consequentemente, o custo operacional, além de potencializar a segurança das 

tripulações e das equipes em solo. 

 

3 METODOLOGIA DA PESQUISA 

O presente estudo trata-se de uma pesquisa científica aplicada, pois objetiva 

gerar conhecimentos para uma solução prática à demanda por tecnologias 

embarcadas, que tem limitado o emprego das aeronaves da Polícia Militar do Distrito 

Federal. 



10 

Quanto ao objetivo, a pesquisa é do tipo exploratória, contemplando ainda a 

pesquisa bibliográfica, através de consulta a livros, manuais e publicações científicas 

sobre gestão, história e tecnologias para aeronaves, bem como um Estudo de Caso, 

com o objetivo de relacionar o conteúdo teórico abordado, com uma situação real.  

 Considerando a necessidade de ouvir as opiniões e experiências dos membros 

das tripulações, tanto da PMDF como de outras Instituições, que disponham e não 

disponham das tecnologias, a pesquisa também foi quantitativa e qualitativa, através 

de um questionário divulgado por meio de aplicativo de mensagens. 

 

4 REFERENCIAL TEÓRICO 

 
4.1 Histórico da aviação nos combates 

 

Ao estudarmos a história do emprego de aeronaves em combates, logo nos 

surgem as imagens do emprego dos aviões nos grandes conflitos mundiais, sobretudo 

na Segunda Grande Guerra e nos mais recentes conflitos envolvendo tropas Norte 

Americanas no Oriente Médio.  

Entretanto, a maioria das pessoas desconhece o fato de que, desde o século 

XIX, o vetor aéreo já era empregado como apoio às tropas terrestres em vários 

conflitos ao redor do mundo, conforme relata Oliveira (2005, p.54) 

 

O meio aéreo como instrumento de apoio ao combate tem seus primeiros 
relatos ocorridos na Guerra Civil norte americana (1861/1865), durante a 
Guerra do Paraguai (1864/1870) e na Guerra Franco-Prussiana (1870/1871), 
sendo a utilização de balões de observação o meio mais eficaz no auxílio dos 
comandantes à observação do avanço e disposição das forças terrestres 
inimigas. Durante este período, a utilização dos balões restringia-se apenas 
aos meios de apoio ao combate terrestre devido às grandes limitações deste 
tipo de arma. Contudo, só se pode considerar o marco do Poder Aéreo 
quando ocorreu a possibilidade de realizar vôos com o mais-pesado-que-o-
ar, em 1906. (OLIVEIRA, 2005, p. 55) 

 

Neste sentido, torna-se impossível falar em voo de aeronaves mais pesadas 

que o ar5 sem citar o brasileiro Alberto Santos Dumont que, em 23 de outubro de 1906, 

                                            
5 Aeronave mais pesada que o ar: Quanto a forma de sustentação, as aeronaves são divididas em 

aeróstatos e aeródinos. O aeróstatos são os balões e dirigíveis que, por serem mais leves que o 
ar, conseguem voar através do princípio de Arquimedes (todo corpo imerso em um fluido sofre ação 
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em um lugar chamado Bagatelle, na capital francesa, Paris, decolou com o 14 BIS6 e 

realizou um voo de 60 (sessenta) metros de distância a 2 (dois) metros de altura. A 

façanha foi testemunhada por cerca de 1.000 (um mil) pessoas e pela Comissão 

Oficial do Aeroclube de Paris. Posteriormente, em 12 de novembro do mesmo ano, o 

14 BIS realizou um voo de 220 (duzentos e vinte) metros de distância a 6 (seis) metros 

de altura, feito reconhecido como o primeiro voo de uma aeronave mais pesada que 

o ar. (FRAZÃO, 2021) 

Em 1909, apenas 03 (três) anos após a façanha de Santos Dumont, o francês 

Louis Blériot atravessou o Canal da Mancha e sobrevoou a Grã-Bretanha, e expôs a 

fragilidade de exércitos e de frotas navais a possíveis ataques aéreos, conforme 

afirma Hoffman. (2004, Apud SANTOS, 2011, p.42) 

 

O Impacto causado pela “invasão” da Inglaterra por meios aéreos foi 
propaganda suficiente para garantir o sucesso de vendas e também para que 
os demais exércitos de países da Europa se preocupassem em manter uma 
frota de aviões em suas forças. (HOFFMAN, 2004, Apud SANTOS, 2011, 
p.42) 

 

Mas o primeiro uso em combate da nova arma foi obra dos italianos. Em 23 

de outubro de 1911, eles fizeram os primeiros voos de reconhecimento para marcar 

posições inimigas na guerra contra o Império Otomano, travada na Líbia. E, em 1º de 

novembro do mesmo ano, foi realizada a primeira missão de bombardeio, onde foram 

lançadas, manualmente, pequenas bombas em posições estratégicas das tropas 

otomanas. (VINHOLES, 2020)   

Já em 1914, durante a Primeira Guerra Mundial, que foi o primeiro grande 

conflito envolvendo várias nações, a aviação começou a mostrar parte de seu 

potencial de emprego operacional em apoio às tropas terrestres, inicialmente com 

missões de reconhecimento e, em seguida, com emprego de armamento e 

lançamento de bombas, embora ainda de forma improvisada (manual), conforme 

Figura 1.  

                                            
de uma força vertical para cima), em que a força exercida pelo ar é maior que o peso destas 
aeronaves. Já os aeródinos, por serem muito mais pesadas que o ar (aviões e helicópteros), 
precisam gerar sustentação através de superfícies aerodinâmicas (asas), utilizando a 3ª Lei de 
Newton (ação e reação) para alçarem voo. (AEROGANZER, 2018) 

6 14 BIS: primeiro avião projetado por Santos Dumont. O projeto inicial tinha um balão acoplado ao seu 
corpo, o balão 14, que deu o nome ao 14 BIS. Com a evolução dos testes, Santos Dumont percebeu 
que o balão aumentava muito o arrasto (resistência do vento) e comprometia a velocidade, motivo 
pelo qual foi substituído pelo novo formato de asas que o tornou famoso.  
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Figura 1 – Lançamento manual de bombas durante a Primeira Guerra Mundial. 

 

Fonte: https://www.airway.com.br/quando-o-aviao-virou-arma/ 

E, como os conflitos são a maior mola impulsionadora de soluções e 

inovações tecnológicas, o período de 1914 a 1918 foi importantíssimo para que 

houvesse avanços em termos de desempenho, capacidade de carga e armamentos, 

fazendo surgir aviões de longo alcance para reconhecimento, bombardeio e até 

aviação de caça, com capacidade para abater aeronaves inimigas. (VINHOLES, 2020) 

Mas, conforme Oliveira (2005, p.57), foi na Segunda Guerra Mundial que 

comprovou-se a importância e a incomparável vantagem tática que o emprego de 

aeronaves é capaz de proporcionar no ambiente operacional, ratificando um dos 

objetivos deste trabalho.  

 

Durante a II Grande Guerra, a arma aérea mostrou de vez sua importância 
nas batalhas travadas ao redor do mundo, da Europa ao Pacífico. A 
importância da aeronave como fator decisivo no curso de uma guerra e da 
importância de sua utilização como arma estratégica nos conflitos, ganhou 
destaque com o Major da Reserva de Especialistas do Corpo Aéreo 
norteamericano Alexander P. de Seversky (1894/1974). O oficial russo, 
naturalizado americano, analisou as batalhas travadas durante a II Guerra 
Mundial e, através de sua obra A Vitória pela Força Aérea, de 1942, mostrou 
como batalhas foram ganhas ou perdidas pela falta do que chamou “domínio 
local do ar”, fosse pela incompetência logística e técnica ou pela falta de 

doutrina de emprego eficaz da aviação. (OLIVEIRA, 2005, p.57) 
 

   
Ainda, ao enfatizar o papel da aviação como ponto de desequilíbrio em 

qualquer conflito (ou confronto), torna-se imperativo citar a Luftwaffe, famosa e temida 

Força Aérea Alemã, e sua atuação nas Blitzkrieg7, tática utilizada pelos alemães, 

                                            
7 Blitzkrieg: Guerra relâmpago. Nestas ações, as aeronaves desempenhavam papel fundamental no 

bombardeio a posições inimigas, interrompendo as comunicações, enfraquecendo suas defesas e 
atacando os suprimentos e, ainda, lançando tropas de paraquedistas atrás das linhas inimigas, o 
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extremamente eficiente no início do 2º conflito mundial, que utilizava o apoio da 

aviação ao rápido avanço dos blindados. (OLIVEIRA, 2005, p.57) 

Já o helicóptero, apesar de ter registrado seu primeiro voo, também na 

França, em 13 de novembro de 1907, só passou a ser fabricado em grande escala 

durante a Segunda Guerra, com destaque para o Sikorsky R-4, desenvolvido por Igor 

Sikorsky8 nos Estados Unidos em 1940, e o Flettner Fl 282 B-2 Kolibri (“Colibri”), 

produzido por Anton Flettner na Alemanha. 

Figura 2 – Helicóptero Flettner Fl 282 B-2 Kolibri (“Colibri”). 

 

 

Fonte: https://www.cavok.com.br/segunda-guerra-mundial-o-iiio-reich-deixou-de-existir-mas-sua-
tecnologia-influenciou-o-mundo-do-pos-guerra 

 
Segundo Giordani (2016), apesar de terem sido inicialmente empregados 

apenas em missões de reconhecimento e transporte de suprimentos entre navios, 

logo a LuftWaffe percebeu o potencial dos seus helicópteros para missões de 

artilharia, com a utilização de um segundo tripulante na sua parte traseira (Figura 2). 

Entretanto, como a tecnologia ainda era recente e seu emprego ainda limitado, os 

helicópteros não tiveram muito destaque nesta Guerra. 

Na Guerra da Coréia (1950-1953), os helicópteros passaram a ser 

amplamente empregados, especialmente em missões transporte, de evacuação 

aeromédica e também no resgate de pilotos de aviões abatidos atrás das linhas 

                                            
que facilitava o rápido avanço dos blindados e infantaria alemães. (SILVA, Daniel Neves. "O que é 
blitzkrieg?"; Brasil Escola. Disponível em: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/historia/o-que-e-
blitzkrieg.htm. Acesso em 06 de dezembro de 2022). 

8  Igor Sikorsky: Engenheiro russo, naturalizado norte-americano, onde desenvolveu, em 1939, o 
helicóptero VS-300, que até hoje serve de base para os projetos para os helicópteros com 
configuração de rotor simples. 

https://www.cavok.com.br/segunda-guerra-mundial-o-iiio-reich-deixou-de-existir-mas-sua-tecnologia-influenciou-o-mundo-do-pos-guerra
https://www.cavok.com.br/segunda-guerra-mundial-o-iiio-reich-deixou-de-existir-mas-sua-tecnologia-influenciou-o-mundo-do-pos-guerra
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inimigas. Segundo (BASTOS, 2016, p.11), “em trinta e cinco meses de combate foram 

evacuados 7.067 soldados, foram feitas 18.607 missões em zonas de combate, além 

de transportarem 60.046 soldados e 3.426.590 kg de carga”. 

A criação da 1ª Divisão de Cavalaria Aerotransportada9 do Exército dos 

Estados Unidos na Guerra do Vietnã (1959-1975), contudo, foi a consolidação do 

emprego de helicópteros como arma militar, tornando-se inconcebível e inimaginável 

que qualquer força não disponha desta máquina para seu emprego como transporte 

de tropas especializadas para locais estratégicos de difícil acesso, resgate e 

evacuação aeromédico, escolta e apoio de fogo, entre outras missões que só a sua 

versatilidade e manobrabilidade são capazes de cumprir.  

Para Bastos (2016, p.1), o helicóptero “[...] é indubitavelmente insubstituível 

em uma gama de utilização, tanto na área militar como na civil”. 

Finalizando este breve contexto histórico, que demonstra o protagonismo 

das aeronaves (aviões e helicópteros) em apoio às tropas terrestres nos conflitos ao 

redor do mundo, cabe destacar a afirmação do veterano de guerra norte-americano, 

Carl Forsling (2021), sobre o que representa a evolução tecnológica no emprego 

operacional de helicópteros. 

 

As infiltrações com helicópteros modernos parecem diferentes daquelas do 
Vietnã. As infiltrações em zonas quentes de pouso são raras e as perdas são 
menos comuns. Isso pode ser atribuído a melhorias na tecnologia de 
inteligência, vigilância e reconhecimento, bem como nas táticas. Embora 
tenha havido alguns fracassos, como a Operação Anaconda10, em geral, os 
helicópteros foram a chave para grandes sucessos, incluindo a operação que 
matou Osama bin Laden em 2011.(FORSLING, 2021, tradução nossa) 

 

 

4.2 A aviação na segurança pública 

 

Assim como nos conflitos mundiais, a utilização de aeronaves por forças de 

segurança pública, em diferentes países, seguiu a mesma linha de emprego, ou seja, 

                                            
9  A 1ª Divisão de Cavalaria Aerotransportada dos Estados Unidos: criada em julho de 1965, integrando 

helicópteros nas operações de uma divisão completa, sendo reconhecida como precursora desta 
modalidade de emprego aerotransportado de tropas, em grande porte. 
(http://www.militarypower.com.br/frame4-comb4.htm) 

10  Operação Anaconda: Foi uma operação militar ocorrida em março de 2002, como parte da Guerra 
do Afeganistão, quando os Estados Unidos e Aliados tentavam capturar Osama Bin Ladem em 
ataques contra a Al-Qaeda e Taleban, após o ataque às torres gêmeas em Nova York, em 
11/09/2001.   



15 

apoiar os policiais em solo no cumprimento de suas atividades. 

Segundo Gambaroni (2009, p. 2) “O primeiro uso registrado de emprego de 

aeronave em missão policial ocorreu em 1914 na cidade norte-americana de Miami, 

no Estado da Flórida”. Naquele dia, após realizar o furto a uma loja de jóias no Hotel 

Miami Royal Palms, o autor teria se evadido do local em uma embarcação. De posse 

destas informações, os policiais utilizaram um hidroavião11, modelo Curtiss, que 

realizava voos panorâmicos no local, para sobrevoar, localizar e interceptar a 

embarcação utilizada pelo criminoso, o qual foi preso na ocasião.(GAMBARONI, 2009, 

p.2) 

Durante os anos de guerra, todos os esforços industriais estavam voltados 

para a produção de suprimentos bélicos. Com a aviação não foi diferente e, por este 

motivo, no período entre 1914 a 1918 houve uma série de evoluções tecnológicas. 

Com o fim da primeira guerra, houve grande disponibilidade tanto de pilotos (ex-

combatentes) quanto de aeronaves, que eram vendidas a baixo custo. Assim, a cidade 

de Nova York passou a testemunhar shows de acrobacias aéreas que, não raramente, 

resultavam em acidentes aeronáuticos, sendo alguns até fatais. E, para controlar este 

uso irregular e perigoso do espaço aéreo, a Polícia de Nova York iniciou suas 

atividades aéreas em meados de 1920, vindo a criar, em 23 de outubro de 1929, a 

Divisão de Serviço Aéreo da Polícia de Nova York, que é considerada a primeira 

Unidade Aérea do mundo, com a missão de evitar que aviadores incompetentes e 

descuidados colocassem em risco as pessoas e outras aeronaves. Em pouco tempo, 

os voos perigosos encerraram-se e a Unidade Aérea tinha cumprido sua finalidade 

inicial. (GAMBARONI, 2009, p.5) 

Assim como em Nova York, a polícia de Los Angeles criou sua Unidade 

Aérea, utilizando aeronaves de asa fixa para missões de busca, sem necessariamente 

atuar no patrulhamento aéreo policial. Em 1925, o Departamento do Xerife do 

Condado de Los Angeles criou um serviço aeronáutico "de plantão", para que pudesse 

ser acionado a qualquer hora. O sucesso deste serviço convenceu o Xerife a manter 

a unidade em tempo integral, para apoiar as ações terrestres. (HOFFMAN, Apud 

ALPERT; MACDONALD, 1997, p.5) 

Neste mesmo período, outros países também iniciaram sua aviação de 

segurança pública com emprego dos aviões utilizados na Primeira Guerra Mundial, 

                                            
11 Hidroavião: Qualquer aeronave capaz de decolar ou amarar na água. 
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com missões de reconhecimento, primordialmente. 

E, assim como reportado no emprego de aeronaves nos combates militares, 

a aviação de helicópteros (asas rotativas) só foi introduzido nas operações policiais a 

partir do final da 2ª Guerra Mundial. 

Novamente, o Departamento de Polícia de Nova York esteve na vanguarda, 

pois segundo Gambaroni (2009, p.12), “[...] em 30 de setembro de 1948, decolou um 

Bell 47B nas cores da Polícia de Nova York, sendo este considerado o primeiro 

helicóptero utilizado por uma organização policial”. 

 

 

 

 

 

Figura 3 – Helicóptero Bell 47B da Polícia de Nova York em 1948. 

 

Fonte: http://www.policehelicopterpilot.com/nypd-aviation-unit 

 

A partir de então, unidades policiais de todo o mundo, que já possuíam 

aeronaves de asa fixa, passaram a adotar os helicópteros em suas operações, em 

razão de sua imensa versatilidade e manobrabilidade. 

Silva Neto (1986, p.147), conseguiu elencar, com maestria, as vantagens que 

a implementação de um serviço aéreo policial, com emprego de helicópteros, pode 

trazer ao serviço de policiamento de qualquer cidade. 

 

De um modo geral as operações helitransportadas apresentam as seguintes 
vantagens: 
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(1) Aumentam a velocidade da ação de resposta a delitos que comprometam 
seriamente a ordem pública. 

(2) Proporcionam maior flexibilidade e mobilidade nas operações 
aumentando assim a área de influência policial-militar e ação de presença 
contínua. 

(3) Facilitam a realização de Operações Policiais Militares destinadas a 
suprir exigências não atendidas pelo policiamento ordinário normal. 

(4) Permite, em caráter supletivo, ações psicológicas de saturação e 
concentração de ações ostensivas para fazer frente a uma inquietante 
situação temporária. 

(5) Proporcionam maior aplicação no policiamento ostensivo causando no 
possível agente do delito um desestímulo para o cometimento de atos 
anti-sociais. 

(6) Debilita o agente delituoso no campo psicológico deixando o mesmo 
altamente inquietado pela ação da aeronave. 

(7) Permite à Força Policial Militar vencer distâncias e ultrapassar barreiras 
que poderiam dificultar ou impedir a ação de forças terrestres na ação de 
resposta para fazer cessar o ato anti-social ou suas consequências. 

(8) Possibilita a descoberta, identificação e localização de atividades ou 
ações que tenham como finalidade a mudança ou a perturbação da 
ordem social vigente. (SILVA NETO, 1986, p.147) 
 
 

Além de todas estas características, o helicóptero se destaca pela sua 

capacidade de decolar e pousar em áreas reduzidas e, ainda, de pairar12 sobre 

qualquer lugar, o que o torna uma máquina capaz de ser empregada em qualquer tipo 

de missão policial ou de defesa civil. 

No Brasil, a aviação de segurança pública teve seu início em 1913, com a 

criação da Escola de Aviação da Força Pública, atual Polícia Militar, do Estado de São 

Paulo, para formação de pilotos de avião. Com o início da 1ª Guerra, em 1914, a 

escassez de suprimentos fez com que as atividades da Escola fossem 

encerradas.(GAMBARONI, 2009, p.3) 

Segundo Moralez (2019), o Estado do Rio de Janeiro, no início da década de 

1970, foi o primeiro a empregar helicópteros nas operações de Segurança Pública e, 

na década seguinte, os Estados de Goiás e São Paulo também introduziram esta 

ferramenta no suporte às missões em suas regiões. A partir de então, os demais 

Estados e o Distrito Federal também seguiram esta tendência e agregaram aviões e 

helicópteros em suas ações policiais e de defesa civil. 

Atualmente, segundo dados da SENASP13, há 54 Unidades Aéreas de 

Segurança Pública em atividade no Brasil, com cerca de 3.000 servidores, 43 aviões 

e 181 helicópteros, ou seja, uma grande potência aérea a serviço do Estado. 

                                            
12 Pairar: Manter um voo sobre o mesmo ponto, sem qualquer movimentação para cima, para baixo ou 

para os lados.  
13 SENASP: Secretaria Nacional de Segurança Pública do Ministério da Justiça e Segurança Pública. 
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No Brasil, as Operações Aéreas de Segurança Pública são regidas pelo 

Regulamento Brasileiro de Aviação Civil – RBAC 90, que trata dos REQUISITOS 

PARA OPERAÇÕES ESPECIAIS DE AVIAÇÃO PÚBLICA, em vigor desde 2019, 

estabelece que:  

 

90.5 Atribuições das unidades aéreas dos órgãos e entes públicos  
(a) As operações especiais de aviação pública realizadas por órgãos e entes 
públicos estarão adstritas às suas atribuições previstas em lei.  
(b) As atribuições dos órgãos e entes públicos alcançadas por este 
Regulamento são:  
(1) operações aéreas de segurança pública: destinadas à preservação da 
ordem pública, da incolumidade das pessoas e do patrimônio, proteção do 
meio ambiente e ações de defesa civil conforme estabelecido no art. 144 da 
Constituição da República Federativa do Brasil;(grifo nosso) 

 

Cabe destacar que todas as atividades aéreas de segurança pública, 

tratadas ou propostas neste trabalho, encontram-se regulados e autorizados pelo 

RBAC 90. 

 

4.3 A aviação da PMDF 

 
A aviação da Polícia Militar do Distrito Federal teve início com a criação do 

Grupamento de Operações Aéreas (GOA), através do Decreto nº 18.204, de 25 de 

abril de 1997, com um helicóptero modelo AS 350B ESQUILO, cedido pela Secretaria 

de Segurança Pública no ano anterior. O indicativo de chamada da aeronave, 

escolhido pela Corporação, foi FÊNIX 01. 

Mesmo sem qualquer tecnologia adicional disponível, como Farol de Busca 

ou Imgeador Térmico, as missões atribuídas ao FÊNIX 01, à época, e que 

permanecem previstas no Manual de Operações Aéreas (M-03-pm), foram: 

I. Policiamento Ostensivo Aéreo de cidades; 

II. Policiamento Ostensivo Aéreo Ambiental de Florestas, Rios, Lagos e                 

Mananciais; 

III. Policiamento Ostensivo Aéreo de Controle de Trânsito Rodoviário e 

Urbano; 

IV. Apoio Aéreo a Controle de eventos, distúrbios civis e rebeliões 

penitenciárias; 

V. Policiamento Aéreo em acompanhamento e perseguições em fugas de 

pessoas em atitudes suspeitas, a pé e em veículos; 
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VI. Policiamento Aéreo em apoio à repressão a assaltos a bancos e a 

estabelecimentos financeiros; 

VII. Policiamento Aéreo em apoio a escoltas de dignitários e de presos; 

VIII. Policiamento Aéreo em apoio a transporte de Valores; 

IX. Atendimentos em casos de Calamidades Públicas; 

X. Evacuação Aeromédica; 

XI. Missão de misericórdia, salvamento de vida humana, transporte de 

órgão humano para transplante, missão de busca, salvamento, resgate e transporte 

de enfermos e feridos em caráter de urgência e em locais de difícil acesso; 

XII. Observações de Cortejos; 

XIII. Lançamento de paraquedistas; 

XIV. Transporte de equipes táticas e apoio em operações especiais; 

XV. Instruções de atualização e manutenção operacional de tripulantes e 

XVI. Outras julgadas necessárias pelo Comando da Corporação. 

Em 2006 foi adquirido e instalado o Farol de Busca (Figura 4) e, em 2009, o 

FÊNIX 01 passou por um Retrofit14, passando de AS350 B para AS350 B2, ampliando 

sua potência disponível, o que possibilitou a instalação de novos equipamentos, 

representando um ganho operacional nas operações preventivas. 

 

Figura 4 – Farol de Busca Spectrolab instalado no FÊNIX 01 

 

Fonte: BAVOP / PMDF 

 

Em 2010, o Decreto nº 31.793/2010, transformou o GOA em BAvOp 

(Batalhão de Aviação Operacional), contando agora, além do helicóptero, com um 

                                            
14 Retrofit – processo de modernização da aeronave. 
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avião monomotor Cessna, modelo C210T. 

Em 2011, o BAvOp recebeu outros dois helicópteros, modelo AS 350 B2 – 

Esquilo (FÊNIX 02 e 03), equipados com Farol de Busca e Imageador Térmico FLIR15, 

modelo Ultra 8500, ampliando assim sua frota e sua capacidade de operação. 

 

Figura 5 – Farol de Busca Spectrolab e FLIR 8500 instalados nos FÊNIX 02 e 03 

 

Fonte: BAVOP / PMDF 

 

Aqui, cabe um parêntesis para mencionar que, em 2005, o DETRAN-DF16 

adquiriu um helicóptero AS350 B2, equipado com Farol de Busca e FLIR. Como a 

autarquia não possuía tripulação habilitada, foi celebrado um convênio com a PMDF 

para formação de tripulações e transmissão da doutrina de Unidade Aérea. Entre os 

anos de 2006 e 2007, o helicóptero, batizado com o prefixo FÊNIX 02, foi operado 

pela Polícia Militar em várias missões policiais, tendo sido o único contato (no período 

entre 1997 até 2011) da Unidade com a tecnologia de Imageador Térmico nas missões 

de busca a pessoas em locais ermos, com resultados satisfatórios. Com o fim do 

convênio, o DETRAN, já com tripulações treinadas pela PMDF, tornou sua aviação 

independente, adotando o indicativo de chamada “SENTINELA 01”, para seu 

helicóptero. (DETRAN-DF, 2016).  

Ao longo dos anos, o BAVOP ampliou sua frota e conta hoje com quatro 

helicópteros e dois aviões para o desempenho de suas missões policiais no Distrito 

Federal, podendo, ainda, ser empregado em qualquer ponto do território nacional, em 

                                            
15 FLIR: Forward Looking Infrared, imageador térmico. 
16 DETRAN-DF: Departamento de Trânsito do Distrito Federal. 
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apoio a Órgãos Federais e Estaduais. 

Além disso, a Unidade conta ainda com uma Oficina de Manutenção de 

Aeronaves e uma Escola de Formação de Pilotos de Helicópteros, ambos 

homologados pela ANAC17, o que garante imensa capacidade operacional ao BAVOP. 

 

4.4 Necessidade de modernização dos helicópteros 

 
O mundo está em constante evolução, assim como as tecnologias, os 

equipamentos, armamentos e as modalidades de atuação nos mais diversos setores 

da sociedade.  

Com a criminalidade, infelizmente, não é diferente. Prova disso, são os 

recentes assaltos a instituições bancárias de cidades de médio e grande porte, 

modalidade de crime violento contra o patrimônio denominado “domínio de cidades”, 

onde grupos, compostos por dezenas de criminosos, fortemente armados, invadem 

cidades, geralmente durante as madrugadas, utilizando veículos blindados, fuzis com 

capacidade de atravessar blindagens, grande quantidade e variedade de explosivos, 

equipamentos de comunicação sofisticados e até drones18, para intimidar as forças 

policiais locais e atingirem seus objetivos.  

Aliado à necessidade de fazer frente ao poderio cada vez maior e mais 

organizado de grupos criminosos, está a necessidade do Estado, através de suas 

Instituições Policiais, prestar um serviço cada vez mais eficaz, eficiente e efetivo, 

trazendo melhores resultados e com a utilização cada vez mais racional dos recursos 

públicos que, a cada ano, tem sua disponibilidade reduzida. 

Neste sentido, cada vez mais o Estado, e seus administradores, precisam 

inovar na gestão pública. A inovação, a partir de agora, deixa de ser uma opção e 

passa a ser uma questão de sobrevivência, tornando-se uma rotina que deve ser 

perseguida permanentemente, priorizando-se a qualidade sobre a quantidade. 

(CARRETEIRO, 2009)   

 
 

                                            
17 ANAC: Agência Nacional de Aviação Civil, órgão competente de regulação da aviação civil no Brasil, 

instituída pela Lei nº 11.182, de 27/09/2005. 
18 Drones: Aeronaves Remotamente Pilotadas capazes de se sustentar no ar e serem controladas 

através de um operador no solo. Estes equipamentos podem contar com câmeras que podem 
fotografar e filmar, transmitindo imagens, em tempo real, para um receptor em solo, 
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4.4.1 Inovação Tecnológica x efetividade 

 

Para que possamos propor uma modernização nas aeronaves da Polícia 

Militar e entender o seu impacto nas operações policiais, precisamos antes de tudo 

conhecer e entender os conceitos de inovação tecnológica e de efetividade. 

Entre vários conceitos de inovação pesquisados na literatura 

especializada, Carreteiro (2009, p.10) foi o autor que exprimiu, com precisão, o cerne 

desta pesquisa acadêmica: 

 

A definição mais simples de inovação é a capacidade de transformar idéias 
em produtos ou serviços. A inovação faz parte das estratégias empresariais, 
pela geração de valor, com foco na produtividade, no atendimento das 
necessidades dos consumidores e na redução de custos. 

(CARRETEIRO, 2009, p.10, grifo nosso) 
 

Para Karasinski (2013), “tecnologia é o uso de técnicas e do 

conhecimento adquirido para aperfeiçoar e(ou) facilitar o trabalho com a arte, a 

resolução de um problema ou a execução de uma tarefa específica”. 

Barbieri (Apud Rodrigues, 2015, p.19) defende a importância da 

tecnologia como ferramenta de inovação, isto é, que a “[...] inovação tecnológica 

significa a introdução de produtos, processos e serviços baseada em novas 

tecnologias”. 

Com os conceitos de inovação, acima apresentados, é possível afirmar 

que a administração deve buscar a melhoria constante das condições para a 

prestação de seu serviço, com base em deficiências encontradas e apontadas através 

de registros de atuação, seja com a aquisição e implantação de novos equipamentos, 

seja com a adoção de novas formas de proceder. 

Outro fator importante a ser analisado ao se introduzir uma inovação 

tecnológica no serviço público, é a finalidade desta decisão, em comparação com o 

setor privado. Enquanto o setor privado busca inovar para manter-se competitivo no 

mercado, auferir lucros e evitar prejuízos, o gestor público precisa garantir que a 

adoção de uma inovação tecnológica se traduza em redução de custos e maior 

efetividade do seu serviço. Sobre este aspecto, afirma Thoenig (Apud RODRIGUES, 

2015, P. 24): 
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À exceção de algumas pequenas diferenças de ordem legal (estatuto dos 
funcionários, regras de posse e de contabilidade), as agências públicas 
defrontam-se com contextos administrativos semelhantes aos das empresas 
privadas que agem no mercado. O gerenciamento interno é bem semelhante 
em ambos os universos. Não obstante, e isto é que faz toda a diferença, a 
administração organizacional do setor público deve levar em conta uma 
segunda função de produção, o que as organizações privadas não precisam. 
Esta função é chamada efetividade. Não é interna à instituição, mas sim 
externa. Está inserida num tecido social de algum gênero. É, portanto, mais 
complexo administrar uma organização pública que uma privada. A 
efetividade refere-se ao modo como resultados específicos ou produtos, bens 
e serviços acabados estão ligados causalmente aos efeitos das políticas e 
aos impactos societais que se presume deveriam ter. Estes efeitos e impactos 
têm uma natureza especial, quando comparados com resultados e produtos. 
(THOENIG, Apud RODRIGUES, 2015, p. 24) 

 
 

E, como forma de mensurar os resultados de um possível investimento 

em inovações tecnológicas, o administrador público dispõe de algumas ferramentas 

de avaliação. Neste trabalho, o foco será nos tradicionais 3 E’s, que são eficácia, 

eficiência e efetividade. 

A eficácia está diretamente relacionada ao cumprimento das metas 

estabelecidas, ou seja, fazer o que tem que ser feito. Não importa como foi feito e nem 

os impactos da ação. (FRASSON, 2001, p 93) 

Já a eficiência, refere-se a uma avaliação de vantajosidade econômica 

para que se atinja o objetivo. Significa ter o melhor rendimento com o menor custo 

possível. (FRASSON, 2001, p 91) 

Por fim, a efetividade é atingir o objetivo, com emprego racional dos 

meios, causando o impacto desejado pela organização, como conclui Frasson (2001, 

p.94):  

 

A avaliação de efetividade é imprescindível na medida em que o projeto pode 
estar alcançando seus objetivos (eficácia) e os recursos podem estar sendo 
aplicados adequadamente (eficiência), sem que o projeto esteja respondendo 
às necessidades ou provocando mudanças reais no público-alvo 
(efetividade).(FRASSON, 2001, p.94) 

 

E, para que seja possível fazer a correta avaliação dos 3 E’s, é 

necessário que se estabeleçam indicadores, que nortearão a tomada de decisão do 

gestor. Sobre este ponto, Lemos (2009, Apud SANO; MONTENEGRO FILHO, 2013, 

p.42) afirma que “[...] monitoramento e avaliação baseiam-se em indicadores que 

auxiliam nas tomadas de decisão, permitindo um melhor desempenho, a formulação 

de um orçamento mais racional e uma prestação de contas mais clara e objetiva”. 
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A frase de William Edwards Deming19, sobre controle da qualidade, 

permanece mais atual do que nunca, especialmente quando trata-se de gestão de 

uma Unidade Aérea, onde a alocação de recursos é considerável, seja para custeio 

ou investimento. Em 1950, Deming afirmou: 

 

Não se gerencia o que não se mede; 
Não se mede o que não se define; 
Não se define o que não se entende; 
E, não há sucesso no que não se gerencia. 

 

Neste sentido, é necessário que haja uma adequação na formulação de 

indicadores para um correto monitoramento das atividades da Unidade Aérea da 

PMDF, passando pelas fases de diagnóstico, formulação, instituição e avaliação, onde 

poder-se-á medir a eficácia, eficiência e efetividade do emprego de aeronaves no 

policiamento aéreo da Capital, sobretudo nos atendimentos de ocorrências. 

 

4.4.2 Imageadores Térmicos 

 
Em 1800, o construtor de telescópios inglês, William Hershell, realizou 

um experimento para descobrir, dentro do espectro de luz branca do sol, qual seria a 

porção responsável pela transmissão do seu calor. Com a utilização de prismas e 

termômetros, constatou que a temperatura aumentava do violeta para o vermelho e 

que a mais alta era obtida na faixa do espectro além da luz vermelha. Esta porção do 

espectro, invisível ao olho humano (sem equipamentos) é chamado de infravermelho. 

(GAMBARONI, 2007, p.67) 

Para entendermos esta descoberta, é necessário saber que todo e 

qualquer corpo possui eletromagnetismo e o irradia no vácuo, através de ondas, o 

tempo todo, com uma pequena faixa visível ao olho nú e, todas as demais, invisíveis, 

sendo que apenas a faixa denominada infravermelha (a de maior calor) pode tornar-

se visível (Figura 6), com a utilização de equipamentos. O nome “infravermelho” ocorre 

justamente por ser o espectro com frequência imediatamente menor que a da luz 

vermelha visível ao olho nú. (SILVA JÚNIOR, 2021) 

 

                                            
19 William Edwards Deming: Nascido em 1900, nos Estados Unidos, engenheiro, estatístico, professor, 

escritor. Considerado um dos precursores do conceito de controle da qualidade. 
(https://blogdaqualidade.com.br/gurus-da-qualidade-william-edwards-deming/) 
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Figura 6 – Espectro Eletromagnético 

 

Fonte: https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/fisica/o-que-e-infravermelho.htm 

 

Segundo Gambaroni (2007,p.67), a empresa norte americana FLIR 

SYSTEMS Inc. (FSI) desenvolveu, no final da década de 1970, seu primeiro 

Imageador Térmico e, em seguida, a primeira versão da câmera em torre móvel para 

ser instalada em helicópteros, surgindo assim a série 1000 do FLIR (Forward Looking 

Infrared). 

Como mencionado no tópico 4.3 deste trabalho, a PMDF, apesar de 

iniciar sua aviação em 1997, só teve o primeiro contato com o Imageador Térmico 

FLIR, modelo Ultra 8.500 nos anos de 2006 e 2007, enquanto vigorou o convênio com 

o DETRAN-DF, pois a aeronave adquirida pela autarquia, naquela época, estava 

equipada com a tecnologia. 

Após 2007, a PMDF só passou a dispor, novamente, de Imageadores 

Térmicos em suas aeronaves no ano de 2011, com a chegada dos recém adquiridos 

AS350 B2 (FÊNIX 02 e 03). Estas aeronaves também vieram equipadas com o modelo 

FLIR Ultra 8500 (Figura 7).    
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Figura 7 – FLIR Ultra 8500 instalado nas aeronaves FÊNIX 

 

 
Fonte: BAVOP/PMDF 

 

Apesar de ser um equipamento que atende parcialmente a demanda, o 

FLIR Ultra 8500, lançado no início dos anos 2000, já é uma versão ultrapassada de 

Imageador Térmico, com desempenho muito abaixo das novas tecnologias 

disponíveis no mercado de defesa e segurança. 

Neste sentido, a modernização passa pela necessidade de substituição 

deste equipamento por tecnologias mais avançadas, já disponíveis no mercado. O 

ganho operacional com a aquisição pode ser comprovado pelo relatório do 

Departamento de Polícia da cidade de Pasadena, do Estado da Califórnia, nos 

Estados Unidos que, em janeiro de 2021, substituiu seu FLIR Ultra 8500, por um 

Imageador Térmico modelo WESCAM MX-10, da L3Harris. 

Segundo o Tenente Willian Grisafe, os reportes das tripulações, a 

respeito do novo equipamento, foram extremamente positivas. E ele acrescenta: 

 

A intenção é usar a tecnologia para ser um departamento de polícia melhor 

para que possamos resolver o crime de forma rápida e eficaz. Essa 

abordagem acaba tornando a cidade de Pasadena um lugar mais seguro 

para se viver e trabalhar.(tradução e grifo nosso) 
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Anteriormente, todas as aeronaves do departamento eram equipados com 

sistemas de câmeras infravermelhas analógicas FLIR 8000/8500, que 

foram adquiridos e instalados no início dos anos 2000. 

Em média, a divisão gasta US $ 40.000 em manutenção anual de 

componentes para câmeras que costumam falhar devido ao 

envelhecimento, corrosão e uso de longo prazo. 

As câmeras FLIR de baixa definição se tornaram antiquadas com a 

chegada de novos sistemas de câmeras totalmente digitais de alta definição. 

Os recursos aprimorados de zoom e imagem digital fornecidos por sistemas 

mais novos, como o MX-10, fornecem aos policiais a capacidade de ver 

mais detalhes a distâncias maiores, fornecendo aos policiais a vantagem 

na busca por suspeitos escondidos, aumentando imensamente a 

segurança dos policiais em campo. 

Além disso, como o novo equipamento permitirá voar em altitudes maiores, 

as reclamações relacionadas ao ruído deverão ser reduzidas.( 

REAMS;DAY, 2021, tradução e grifo nosso) 

 

Figura 8 – Imagedor Térmico instalado em helicóptero da Polícia de Pasadena 

 

Fonte: (REAMS;DAY, 2021) 

 

Destacam-se, neste breve relato de Willian Grisafe, o aumento da 

segurança dos policiais em solo e a melhoria da qualidade de vida das pessoas na 

cidade, tanto em relação ao aumento da segurança quanto em relação à redução do 

nível de ruído, ao ser possível a realização de voos a altitudes mais elevadas sem 

perda de eficiência nas buscas. 

Além disso, o tenente faz outra afirmação que reforça, ainda mais, uma 

das linhas de justificativa deste trabalho, que é demonstrar a necessidade de 

modernização, seus benefícios operacionais e, ainda, que apesar de representar um 



28 

investimento relativamente alto, a aplicação de tecnologias modernas traz, a médio e 

longo prazo, o retorno deste investimento, como se vê: 

 

O uso de câmeras infravermelhas eliminou horas e horas de recursos, 

uma vez que as tripulações de voo são capazes de localizar suspeitos 

com mais rapidez e eficiência durante buscas em grandes áreas de 

contenção.( REAMS;DAY, 2021, tradução e grifo nosso) 

 

O Sargento Mark Mendenhall, da Seção de Operações Aéreas, 

descreveu a ferramenta como um multiplicador de força, e reforçou seu potencial para 

redução de custos e uso racional dos recursos do Estado, afirmando que “Isso nos 

permite reduzir o número de recursos e oficiais normalmente necessários em 

campo por causa das capacidades desta câmera”.(REAMS;DAY, 2021, tradução e 

grifo nosso) 

Corroborando a justificativa para o investimento, o oficial de polícia de 

conservação da cidade norte americana de Ilinois, Steven Beltran é enfático em sua 

insistência de que o custo de aquisição não deve atrapalhar uma agência que investe 

em tecnologia avançada: “Uma única missão de busca e resgate poderia pagar 

por um Imageador Térmico apenas com a economia de horas-homem, sem falar 

na capacidade de poupar a vida da pessoa.”20(tradução e grifo nosso) 

E, além da inquestionável qualidade destas novas câmeras, há ainda a 

possibilidade de serem agregados softwares capazes de potencializar a ação policial 

no cenário, sendo os principais: 

1) MTI – Moving Target Indicator : trata-se de um sistema que 

detecta qualquer alvo (pessoa ou objeto) que esteja se movimentando no cenário 

enquadrado pela câmera do Imageador. Assim, mesmo que o operador não consiga 

perceber um movimento na cena, o software imediatamente fará a sobreposição de 

um quadrado vermelho (figura 9), indicando a posição e acompanhando o alvo. Por 

detectar alvos muito pequenos, o sistema permite que se amplie a área de busca, 

reduzindo consideravelmente a carga de trabalho do operador e a permanência da 

aeronave em sobrevoo no local.  

 

                                            
20 Relatos de operadores dos Imageadores Térmicos da FLIR, disponível em: 

https://www.flir.eu/discover/public-safety/thermal-night-vision-as-a-force-multiplier/. 
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Figura 9 – MTI com alvos móveis indicados pelos quadrados vermelhos 

 

Fonte: FLIR SYSTEMS  

2)  Sistema de mapa móvel com realidade aumentada: trata-se de 

um sistema que permite ao operador visualizar, em tempo real, a exata localização do 

alvo, com nome de ruas, quadras e avenidas, facilitando a comunicação como equipes 

de solo para repassar informações sobre alvos localizados e, eventualmente, sendo 

acompanhados. 

 

4.4.3 Óculos de Visão Noturna 

 
Por mais sofisticado que seja o helicóptero, por mais avançado que seja 

o Imageador Térmico ou, ainda, por mais bem treinados e motivados que sejam os 

policiais da tripulação, caso a ocorrência se localize em um local escuro, desprovido 

de qualquer referência visual21 para os pilotos, a missão terá que ser interrompida ou 

nem será iniciada. 

E, é neste cenário, de maximização do emprego da força policial através 

de seu vetor aéreo, que surge a necessidade de implementação de outra tecnologia 

para complementar a modernização das aeronaves da PMDF, capacitando-as a 

operarem a qualquer hora em qualquer ponto do Distrito Federal e, ainda, do território 

nacional: os Óculos de Visão Noturna – OVN. 

Óculos de Visão Noturna – OVN ou, como são conhecidos por sua 

terminologia na língua inglesa, Night Vision Goggles – NVG, são equipamentos que, 

                                            
21 Locais de ocorrência longe de cidade ou qualquer outra iluminação artificial, não permitindo que os 

pilotos tenham referência visual com o horizonte natural, com a terra ou com a água. Além de não 
ser permitido pelas regras de voo visuais, potencializam a ocorrência de desorientação espacial por 
parte dos pilotos. 
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utilizando-se de um tubo intensificador, amplificam a luz ambiente residual, permitindo 

que se possa enxergar, mesmo em um cenário de completa escuridão. (RODRIGUES, 

2015, p. 27). 

Para que seja possível visualizar pessoas, objetos e ambientes, o olho 

humano necessita de uma quantidade mínima de iluminação, mantendo-se a 

percepção das cores. Quando esta quantidade de luz está abaixo do mínimo, perde-

se esta percepção, diminuindo-se a acuidade visual até que a visão seja possível, 

apenas, com a utilização de equipamentos intensificadores de imagem, que captam 

esta pequena quantidade de luz e a amplificam para a faixa visível ao olho humano. 

(GAMBARONI, 2004, p. 126) 

Tecnicamente falando, os fótons são captados pelo Tubo Intensificador 

de Imagens através de uma lente objetiva e chegam ao fotocatodo, que libera elétrons 

que são acelerados até a placa de microcanais, onde estes elétrons são multiplicados 

e atraídos para uma tela de fósforo, onde formam as imagens, que ficam visíveis para 

o operador (figura ).(FATORELLI, 2021, p.38) 

 

Figura 10 – Funcionamento do Tubo Intensificador de Imagens 

 

Fonte: (FATORELLI, 2021, p. 38) 

 

Assim como a maioria dos avanços tecnológicos, os OVN também foram 

desenvolvidos durante a 2ª Guerra Mundial para os combates terrestres, porém, 

devido a sua qualidade e confiabilidade ainda engatinhando, foram pouco utilizados 
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naquele conflito. Na aviação, novamente o início se deu na área militar, em meados 

da década de 1970 e, na aviação policial, somente no final da década de 1980, ambos 

nos Estados Unidos. (GAMBARONI, 2004, p.70) 

Segundo Gambaroni (2007, p.81), em 2006, ou seja, há quase duas 

décadas, de 163 (cento e sessenta e três) Unidades Aéreas Policiais americanas, 

canadenses e europeias, 48 (quarenta e oito) delas já haviam incorporado o uso de 

Óculos de Visão Noturna em suas operações rotineiras. O autor afirma ainda que 

“recebeu a informação de que o uso de OVN havia aumentado sobremaneira a 

segurança e eficiência do apoio policial aéreo, agindo em complementação ao 

imageador térmico (FLIR) que já utilizavam, e que o OVN já havia sido fundamental 

no sucesso de várias missões”.(grifo nosso) 

No Brasil, as Forças Armadas foram as precursoras do voo com OVN. 

O Exército Brasileiro, por exemplo, iniciou o planejamento para início das 

operações com OVN em 1997, enviando militares para treinamento na França. Com 

uma Aviação consolidada e de referência, o Comando de Aviação do Exército, 

seguindo um rigoroso protocolo doutrinário de implementação da tecnologia em suas 

Operações Helitransportadas, iniciou, em 2001, as atividades aéreas com emprego 

de OVN, com uma permanente evolução que o transformou na Unidade de Aviação 

referência nacional em Operações Aéreas com emprego desta tecnologia. (SOUZA; 

CORDEIRO; SANTANA; 2005, p.15) 

Na Segurança Pública, o Grupamento Tático Aéreo (GTA), da Secretaria 

de Segurança Pública do Estado de Sergipe, foi a primeira Unidade Aérea do Brasil a 

operar com Óculos de Visão Noturna, em janeiro de 2013. Em 2019, em razão da 

troca de aeronave e a não compatibilização do sistema de luzes e iluminações para 

operações com OVN na nova máquina, o emprego desta tecnologia foi suspenso 

naquela Unidade. 
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Figura 11 – GTA-SSP/SE equipado com OVN 

 

Fonte: Site Piloto Policial 

 

Também em 2013, o Batalhão de Radiopatrulhamento Aéreo da Polícia 

Militar de Minas Gerais – PMMG, adquiriu Óculos de Visão Noturna, adaptou uma 

aeronave realizou o treinamento de suas tripulações, passando a agregar mais esta 

tecnologia no seu portfólio de Operações Aéreas. (RODRIGUES, 2015, p.16) 

 

Figura 12 – COMAVE/PMMG equipado com OVN 

 

Fonte: Site Piloto Policial 

 

Logo as missões, que justificariam o investimento da Polícia Militar 

mineira, começaram a surgir, como diversos apoios a policiais militares nas mais 

variadas ocorrências policiais em locais que, em razão da escuridão, seria impossível 

o sobrevoo sem a utilização de OVN.  
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Em matéria do Site Piloto Policial (2014), foi relatado que na noite do dia 

25 de novembro de 2014, a tripulação foi acionada no período noturno para fazer o 

resgate de um adolescente de 14 anos, vítima de picada de cobra, que precisava ser 

removido imediatamente para Belo Horizonte. Como a rota continha locais sem 

qualquer luminosidade, a missão só pôde ser cumprida porque a tripulação dispunha 

da tecnologia dos Óculos de Visão Noturna. 

Houve, ainda, o resgate de 4 (quatro) pessoas que estavam 

desaparecidas na mata próximo a Ouro Preto-MG, local completamente desprovido 

de iluminação. Com o cair da noite, somente uma aeronave, dispondo de OVN poderia 

auxiliar nas buscas e, desta forma, o Pégasus 14 foi para o local e conseguiu localizar 

e resgatar a todos, em segurança. Esta operação somente foi possível em razão da 

disponibilidade do equipamento OVN. (PILOTO POLICIAL, 2019) 

Ainda de acordo com o site Piloto Policial (2019), na tragédia de 

Brumadinho-MG22, em 2019, o Tenente-Coronel da PMMG Messias Alan de 

Magalhães, piloto da aeronave Pégasus 14, equipada com OVN, relatou que sua 

tripulação realizava voos noturnos no local da tragédia, em busca de possíveis 

sobreviventes. Além disso, graças à disponibilidade da tecnologia do OVN, foi possível 

fazer uma inspeção noturna em uma das barragens e verificar que havia sinais de 

vazamento, com risco de novo deslizamento. Esta informação foi fundamental para 

que as equipes de resgate providenciassem a evacuação de moradores da região do 

Córrego do Feijão, evitando que houvesse ainda mais vítimas naquela tragédia. 

São inúmeras aplicações da tecnologia do Óculos de Visão Noturna para 

as missões policiais e de resgate, onde pode-se afirmar que bastaria uma destas 

Operações para justificar o valor do investimento, considerando a quantidade de vidas 

salvas. 

Em 2018, uma equipe do Batalhão de Aviação Operacional da PMDF 

esteve na base do COMAVE, em Belo Horizonte-MG, para conhecer a tecnologia e 

verificar, em voo, sua potencialidade e aplicabilidade no aumento da efetividade das 

Operações no Distrito Federal (Figura 13). 

 

                                            
22   Em 25 de janeiro de 2019, houve o rompimento de uma barragem com rejeitos da mineradora Vale 

do Rio Doce, na cidade de Brumadinho-MG, com grande deslizamento de lama, que encobriu o 
canteiro de obras e devastou cidades nas vizinhas, que ficaram no caminho por onde escorria o rio 
de lama. Centenas de pessoas morreram soterradas. Até hoje ainda há pessoas desaparecidas no 
local. É a maior tragédia ocorrida no território nacional. 
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Figura 13 – Piloto do BAVOP/PMDF testando o equipamento OVN na PMMG - 2018 

 

Fonte: BAVOP/PMDF 

 

Após o briefing, o voo de teste e a explanação da doutrina de emprego 

da PMMG, os oficiais do BAVOP retornaram a Brasília e deram início ao processo 

para justificar a aquisição da tecnologia de Óculos de Visão Noturna para as 

Operações Aéreas na Polícia Militar.  

Gambaroni (2007, p.67) acrescenta que, “Se há alguma área em que a 

visão noturna é especialmente importante, esta é a aviação”. No mesmo sentido, o 

Manual de Treinamento de Tripulações de Exército Norte Americano, apesar de 

referir-se a operações militares, consegue exprimir na íntegra o conceito de 

operacionalidade da aviação policial, quando menciona que “...Devido ao fato de que 

as ameaças operam dia e noite, as tripulações devem ser capazes de conduzirem 

as operações a noite tão bem quanto de dia. Os equipamentos de visão noturna 

permitem que o exército opere durante as 24 horas do dia.”(SOUZA; CORDEIRO; 

SANTANA; 2005, p.14, grifo nosso) 

 

4.4.4 Caso Lázaro Barbosa 

 
Segundo investigações da Polícia Civil do Distrito Federal, amplamente 

divulgado na mídia, na madrugada dia 09 de junho de 2021, Lázaro Barbosa de 

Souza, de 32 anos, invade uma chácara na região do Incra Nove, às margens da BR-

070, no Distrito Federal (Figura 14). Lázaro comete um triplo homicídio do local, 
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vitimando Cláudio Vidal, de 48 anos, e os dois filhos, Gustavo Marques, de 21 anos, 

e Carlos Eduardo, de 15 anos. Após os assassinatos, Lázaro foge do local, levando a 

esposa de Cláudio, Cleonice Marques, de 43 anos. Segundo informação de parentes 

das vítimas, Cleonice ainda teria enviado uma mensagem pedindo socorro. 

Imediatamente a Polícias Militar do Distrito Federal iniciou as buscas por 

pistas que levassem ao paradeiro de Cleonice, já empregando cães farejadores e o 

helicóptero da Corporação, imaginando que a vítima ainda poderia estar nas 

proximidades. Concomitantemente, a Polícia Civil realizou a perícia no local do crime 

e já iniciou as investigações. Logo a PCDF identificou Lázaro Barbosa como o suspeito 

do triplo homicídio e divulgou sua imagem na imprensa. 

 

Figura 14 – Mapa de movimentação de Lázaro Barbosa 

 

Fonte: Autor 

 

No dia seguinte, 10 de junho (DIA 02), ainda na região do Incra, Lázaro, 

já sem Cleonice, invade outra chácara à noite e obriga os moradores a fazerem 

comida para ele. As forças de segurança do Distrito Federal continuavam mobilizados 

na busca, já que Lázaro tinha sido identificado pela PCDF. 

No dia 11 (DIA 03), o criminoso roubou um veículo e seguiu para 

Cocalzinho-GO, a 80 km do Distrito Federal. Próximo ao final do dia, encontrou uma 

barreira na rodovia, trocou tiros com policiais militares do Estado de Goiás, incendiou 

o veículo e fugiu para o matagal (Figura 14). 

A partir deste ponto, várias forças policiais passaram a se mobilizar para 

apoiar nas buscas pelo criminoso, especialmente as Unidades Aéreas da PMGO, 

PMDF, PF, PRF e PCDF. 
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No dia 12 (DIA 04), novamente à noite, Lázaro invadiu outra chácara, 

roubou armas no local e atirou contra policiais. Em seguida, fugiu para a mata. 

No dia 13 (DIA 05), o criminoso roubou outro carro, dirigiu por cerca de 

30 Km na direção de Brasília, mas encontrou outro bloqueio policial, abandonando o 

veículo e fugindo novamente para a região de mata. 

 

Dia 14 (DIA 06) , mais uma vez no período noturno, Lázaro tentou invadir 

outra chácara, desta vez o caseiro reagiu, houve troca de tiros e, mais uma vez, 

Lázaro escapou para o mato. 

Na terça-feira, dia 15 (DIA 07), Lázaro sequestrou uma família em outra 

chácara da região. Uma das vítimas conseguiu enviar uma mensagem pedindo 

socorro, o que levou os policiais até o local. Houve nova troca de tiros e um policial 

ficou ferido com um tiro de raspão no rosto. As vítimas foram libertadas durante e troca 

de tiros (Figura 14). 

No dia 16 não houve informação concreta sobre Lázaro e no dia 17 

(DIA09), o Comando da Operação transferiu-se para uma escola na cidade de 

Girassol-GO. 

 Dia 18 (DIA 10), Lázaro foi visto por policiais, mas conseguiu fugir para 

a área de mata. Novamente, final da tarde e início da noite. 

Até quarta-feira, 23 (DIA 15), as informações sobre o paradeiro de 

Lázaro foram sendo analisadas e checadas, ampliando-se o raio de buscas pelo 

criminoso. 

Na quinta-feira, 24 (DIA 16), após análise de inteligência, foi realizado o 

cerco a uma residência suspeita de dar suporta a Lázaro Barbosa. A Polícia estava 

certa. Porém, com a aproximação dos policiais, novamente o criminoso fugiu para a 

mata fechada e, mais uma vez no final do dia e início da noite. Neste dia, o cerco 

fechou-se bastante e as expectativas de localização do criminoso aumentaram 

bastante (Figura 14). O proprietário da residência e o caseiro foram presos. 

Porém, mesmo com todo o cerco montado, Lázaro só foi aparecer 

novamente na noite do dia 27 (DIA 19), quando foi visto próximo à residência de sua 

esposa, em uma área da cidade de Águas Lindas-GO. Lázaro foi reconhecido por 

policiais do serviço de inteligência, que monitoravam o local. Ao perceber a presença 

dos policiais, novamente Lázaro correu para a área de mata e desafiou os policiais, 

dizendo que “era para entrarem no mato, pois ele só atirava na cara”, provavelmente 
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uma referência ao policial baleado no dia 15/06/21, com um tiro no rosto, após 

confronto com o criminoso. 

Imediatamente, todas as forças foram mobilizadas para o local, inclusive 

o helicóptero FÊNIX 02, da PMDF, equipado com Farol de Busca. De todos os dias, 

este foi o único em que foi possível prestar apoio com helicóptero, para contenção e 

cerco, no período noturno, pois Lázaro encontrava-se em uma área próxima à cidade 

de Águas Lindas-GO, que oferecia condições visuais de voo. 

A aeronave permaneceu em voo durante toda a madrugada do dia 27 

para o dia 28 de junho, pousando apenas para reabastecer e retornava para o local. 

Na manhã do dia 28, ainda no local onde estava montado o cerco, uma equipe de 

policiais militares da Casa Militar do Governo de Goiás deparou-se com Lázaro 

Barbosa. Houve troca de tiros, o criminoso foi baleado e socorrido, porém não resistiu 

e veio a óbito no hospital (Figura 14).  

Chegava ao fim uma das mais longas operações policiais para captura 

de um fugitivo, no país. 

Estes foram os fatos, conforme noticiados pela imprensa e, ainda, pela 

experiência vivida pelo autor, que participou, na função de piloto de helicóptero, do 

apoio à Polícia Militar do Estado de Goiás. 

A Coordenação das Forças de Segurança na Operação Lázaro ficou a 

cargo do Tenente-Coronel Pedro Henrique Batista, da Polícia Militar do Estado de 

Goiás. 

Para subsidiar o estudo do papel das Unidades Aéreas empregadas 

durante a Operação Lázaro, foram solicitadas, ao Tenente-Coronel Batista, 

informações importantes sobre logística e procedimentos de coordenação adotados. 

Segundo Batista (2021), a Operação durou 21 dias, com apoio da Polícia 

Militar do Distrito Federal, Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro, Polícia Civil 

do Estado de Goiás, Polícia Civil do Distrito Federal, Corpo de Bombeiros Militar do 

Estado de Goiás, Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal, Polícia Federal, 

Polícia Rodoviária Federal, Polícia Penal do Distrito Federal, Agência Brasileira de 

Inteligência e Receita Federal, tendo sido empregados os seguintes recursos, 

diuturnamente: 

- 03 (três) helicópteros; 

- 60 (sessenta) viaturas; 

- 180 (cento e oitenta) policiais; 
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- 05 (cinco) cães. 

Durante os dias de fuga, o criminoso percorreu cerca de 60 (sessenta) 

quilômetros, desde seu primeiro contato com policiais da PMGO (dia 11/10/2021, 

Figura 14) até o local onde houve o confronto que resultou na morte de Lázaro (dia 

28/06/2021, Figura 14). Em razão dos cercos permanentemente montados nas 

rodovias federais, estaduais e vicinais, bem como a presença de equipes táticas com 

cães farejadores em terra e helicópteros sobrevoando de dia, Lázaro Barbosa, muito 

provavelmente, foi todo realizado à pé e 2/3 deste percurso foi realizado à noite, 

estima Batista (2021). 

Quanto aos helicópteros, sua missão era atendimento médico 

emergencial, contenção, infiltração e exfiltração de equipes táticas e patrulhamento, 

atuando sob demanda e coordenação do Comando da Operação. 

 
  

5 RESULTADOS 

 

Além do levantamento bibliográfico sobre contexto histórico, sobre 

características técnicas e de gestão, foram realizadas entrevistas  estruturadas com 

pilotos e tripulantes operacionais (operadores aerotáticos), para que se pudesse 

mensurar o impacto operacional que o emprego das tecnologias abordadas neste 

trabalho, que são Imageador Térmico e Óculos de Visão Noturna, representam (ou 

representariam), considerando a bagagem operacional de cada um dos entrevistados, 

materializando o conhecimento empírico de cada um, que também deve ser 

considerado pelo gestor.  

Um segundo levantamento de dados, junto ao BAVOP/PMDF, buscou mensurar 

a eficácia, eficiência e efetividade do emprego das aeronaves, relacionando custo 

operacional, horas voadas em ocorrências policiais e índice de êxito e não êxito nas 

decolagens para apoios a equipes policiais terrestres. 

Encerrando a fase de levantamento de dados, foi realizada uma entrevista com 

o Tenente-Coronel Pedro Henrique Batista, da Polícia Militar do Estado de Goiás, que 

foi o Coordenador das Forças de Segurança da Operação Lázaro Barbosa, ocorrida 

no mês de julho deste ano. O autor, por ter participado e acompanhado de perto, parte 

do trabalho de gerenciamento daquele evento e, especialmente, do emprego das 
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aeronaves policiais no cenário, traz o Estudo de Caso para fazer a relação entre 

modernização de helicópteros e efetividade em uma operação policial de grande 

porte.  

Iniciando a fase da análise de dados junto a pilotos e tripulantes, a primeira 

pergunta foi sobre o local onde desempenham suas operações aéreas. De um total 

de 312 respostas, obteve-se representação de 23 das 27 Unidades Federativas. 

Como o interesse da pesquisa é na experiência de cada piloto/tripulante operacional, 

a quantidade de operadores por Estado torna-se relevante. O que importa, no Gráfico 

1 é a representação de quase todas as Unidades da Federação na pesquisa, 

permitindo que haja uma percepção global do tema em pesquisa.  

 

Gráfico 1 – Qual o Estado que trabalha? 

 

Fonte: Compilação do Autor 

 

O Gráfico 2 mostra a função desempenhada por cada entrevistado a bordo das 

aeronaves de segurança pública. Podemos observar que há um empate técnico entre 

pilotos e tripulantes operacionais (operadores aerotáticos), o que é extremamente 

favorável aos dados da pesquisa, pois trará equilíbrio de percepções entre os pilotos, 

que gerenciam o voo, e os tripulantes operacionais, que gerenciam a parte 

operacional e de segurança armada da aeronave. 
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Gráfico 2 – Qual a função a bordo? 

 

Fonte: Compilação do Autor 

 

Como em qualquer atividade, quem tem mais tempo, vivenciou diversas 

experiências, diferentes cenários e, naturalmente, desenvolve uma melhor percepção 

da atividade. O gráfico 3 nos mostra que 64,1% dos entrevistados já possuem mais 

de 6 anos de aviação. 

Gráfico 3 – Qual sua experiência (tempo na atividade aérea)? 

 

 

Fonte: Compilação do Autor 

 

O Gráfico 4 demonstra que 87% dos policiais que responderam à pergunta, 

trabalham em Unidades Aéreas que realizam operações no período noturno, integral 

ou parcialmente. Note-se que não estamos falando de Unidades Aéreas, mas de 

integrantes que participaram da pesquisa. Há que se ter cuidado para não interpretar, 

de forma errada, que 87% das Unidades operam noturno. Isto não é o que mostra do 

Gráfico 4, reforço.  
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Gráfico 4 – Qual o horário de operação de sua Unidade Aérea? 

 

 

Fonte: Compilação do Autor 

 

O Gráfico 5 apresenta a percepção de pilotos e operadores que atuam (ou já 

atuaram) em aeronaves com Imageador Térmico e, assim, podem ter a percepção, 

mesmo que EMPÍRICA, da maior ou menor efetividade. Nesta pesquisa, 72% 

concordam que a operação é mais efetiva com o emprego do Imageador, enquanto 

1% (3 respostas entre 311) acredita que a operação com Imageador é menos efetiva 

do que sem. Qualitativamente, excluindo-se o público que não opera com imageador, 

pode-se afirmar que mais de 95% dos entrevistados afirmam que a operação com o 

imageador é mais efetiva. 

 

Gráfico 5 – Quadro comparativo de efetividade de operação com e sem Imageador 

 

Fonte: Compilação do Autor 

 

 

Na percepção sobre os fatores que o operador considera mais relevantes para 

afirmar que uma operação com imageador é mais efetiva, apresentados no Gráfico 6, 
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destacam-se: (a) Possibilidade de manter o sobrevoo a uma maior altura no local, 

aumentando a distância entre aeronave e criminosos armados em solo – 76%; e (b) 

Maior agilidade na varredura do local de busca a criminosos homiziados, reduzindo o 

tempo de exposição ao perigo – 68,5%. 

  

Gráfico 6 – Quais os fatores de efetividade com  emprego do Imageador? 

 

Fonte: Compilação do Autor 

 

Para analisar o Gráfico 7, precisamos entender que, provavelmente, só policiais 

da PMMG e do GTA/SE responderam, visto que somente estas duas Unidades 

possuem e operam (ou já operaram) o equipamento. Entretanto, uma importante 

informação que é apresentada refere-se ao fato de que 100% dos policiais que atuam 

em Unidades que dispõe de OVN concordam que a operação é mais efetiva com o 

emprego do equipamento nas missões.  

 

Gráfico 7 – Quadro comparativo de efetividade de operação com e sem OVN 

 

Fonte: Compilação do Autor 
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Na percepção sobre os fatores que o operador considera mais relevantes para 

afirmar que uma operação com OVN é mais efetiva, apresentados no Gráfico 8, 

destacam-se: (a) Maior capacidade para visualizar obstáculos (torre e redes de alta 

tensão) nos voos noturnos– 46,6%; e (b) Possibilidade de apoiar tropas em solo em 

qualquer local e a qualquer hora– 44,9%. 

 

Gráfico 8 – Quais os fatores de maior efetividade com emprego do OVN? 

 

Fonte: Compilação do Autor 

 

 

O Gráfico 9, que se refere ao não atendimento de ocorrência em local 

totalmente escuro, devido à falta de equipamento adequado (OVN), mostra que 63,8% 

dos entrevistados já tiveram esta experiência. Entretanto, se observarmos o Gráfico 

4, podemos perceber que o percentual de Operadores que trabalham em Unidades 

que atendem ocorrência durante a noite chega a 60%, ou seja, quase todos os 

entrevistados, que operam no período noturno, já tiveram que abandonar a ocorrência 

ou nem decolaram, em razão da falta de luminosidade na área de sobrevoo. 

 

 

 

 



44 

Gráfico 9 – Já deixou de prestar apoio em ocorrência noturna por falta de OVN?  
 

 

Fonte: Compilação do Autor 

 

Na segunda fase da análise de dados, serão exploradas as informações 

solicitadas ao BAVOP/PMDF, através do Ofício Nº 102/2021 

- PMDF/GCG/CAJO/SUBCG, para tentar mensurar a eficácia, eficiência e efetividade 

do emprego das aeronaves, relacionando custo operacional, horas voadas em 

ocorrências policiais e índice de êxito e não êxito nas decolagens para apoios a 

equipes policiais terrestres. Em resposta à solicitação do Autor, o BAVOP encaminhou 

o Ofício Nº 35/2021 - PMDF/BAVOP/SOI, em 21 de dezembro de 2021. 

- Pergunta 01: Qual o custo operacional da hora de voo?; 

- Resposta do BAVOP: Em 2020 = R$2.597,59 (2021 ainda em aberto) 

- Análise do Autor:  O BAVOP, apesar de possuir uma Oficina de Manutenção 

de Aeronaves, que é um fator de redução de custo operacional considerável, não fez 

menção aos critérios adotados para mensurar este custo operacional informado.  

Por outro lado, os sites AircrftCostCalculator23 e Conklin&DeDecker, utilizados 

por alguns operadores como uma referência de “estimativa”, apresentam um valor  de, 

aproximadamente, USD 887,28 por hora de voo. Considerando o dólar em USD 1,00 

                                            
23Disponível em: https://www.aircraftcostcalculator.com/AircraftOperatingCosts/434/Airbus-

Eurocopter+AS+350B2 
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equivale a R$ 5,73 (dados do Banco Central, com acesso em 21/12/2021), poderia 

estimar-se um custo de hora de voo em torno de R$ 5.084,11. Cabe ressaltar que, 

nesta estimativa, o site utiliza um método de acúmulo (ou reserva para custeio futuro) 

em vez de apenas um método de fluxo de caixa com os custos atuais. Por exemplo, 

os custos considerados pelos sites incluem, além de combustíveis e lubrificantes, uma 

estimativa de fundos que devem ser reservados para pagar pela manutenção real e 

eventual (discrepâncias24) ao longo de uma vida operacional de cada um dos 

componentes do helicóptero (incluindo célula e motor). Além disso, custos com seguro 

e treinamento obrigatório de tripulações também são incluídos. Já no sistema de fluxo 

de caixa mostra, como parece ter sido feito o cálculo do custo da hora de voo do 

BAVOP (R$ 2.597,59) os custos são estimados com base no que tem sido voado pela 

Unidade (combustíveis, lubrificantes e manutenções realizadas sob demanda), sem 

considerar manutenções futuras. 

Corroborando a estimativa de custos do site, Pinheiro (2017, p.55), referindo-

se às aeronaves do Núcleo de Transporte Aéreo – NOTAER do Espírito Santo, afirma 

que “o custo médio de operação dos três helicópteros modelo AS350, excluindo 

valores com pessoal, é de R$ 4.624,81 por hora de voo, considerando os anos de 

2013 à 2016”. O autor vai além e cita o serviço de manutenção realizado por sua 

Unidade Aérea, justificando que o custo da hora de voo poderia ser ainda maior se 

não tivesse mecânicos, ferramental e autorização da ANAC para fazer os pequenos 

serviços de manutenção que a Unidade já era, à época, autorizada executar, o que 

reduzia os custos. 

Assim sendo, para fins de utilização em cálculos mais à frente, neste trabalho, 

será considerado um valor médio do custo da hora de voo, entre os 3 valores de 

referência informados acima, sendo de R$ 4.102,17 o custo da hora de voo 

considerado neste trabalho. 

 

- Pergunta 02: Qual a quantidade de horas voadas em ocorrências policiais 

nos anos de 2019, 2020 e 2021 (total por ano)? 

- Resposta do BAVOP:  

2019 2020 2021 

279,7h 214h 197,7h 

                                            
24 Discrepâncias: Eventuais panes não previstas nos cartões de manutenção preventiva. 
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 - Análise do Autor: Considerando os diversos fatores que influenciam nas 

operações aéreas, como manutenções corretivas, meteorologia e, especialmente, 

restrições orçamentárias, foram solicitados dados dos últimos 3 anos, para que se 

pudesse obter uma média de horas voadas em ocorrências policiais. Assim o valor 

a ser considerado, como média anual de horas de voo em ocorrências policiais 

será de 230,5 horas de voo.  

  

- Pergunta 03: Qual o número de ocorrências policiais apoiadas com emprego 

de helicópteros nos anos de 2019, 2020 e 2021 (total por ano)? 

 - Resposta do BAVOP:  

2019 2020 2021 

445h 337h 321h 

 - Análise do Autor: Considerando os diversos fatores que influenciam nas 

operações aéreas, como manutenções corretivas, meteorologia e, especialmente, 

restrições orçamentárias, foram solicitados dados dos últimos 3 anos, para que se 

pudesse obter uma média de ocorrências policiais atendidas. Assim o valor a ser 

considerado, como média anual de ocorrências policiais atendidas será de 368. 

 

- Pergunta 04: Qual a quantidade de horas voadas em ocorrências policiais 

nos anos de 2019, 2020 e 2021 (total por ano), separadas em diurnas e noturnas? 

- Resposta do BAVOP:  

  2019 2020 2021 

Diurno 196,6h 169h 46,8h 

Noturno 110,1h 45h 150,h 

 - Análise do Autor: Esta informação é de extrema relevância para a pesquisa, 

pois, após vários anos operando só até determinado horário da noite, em janeiro de 

2021 o BAVOP voltou a ficar disponível 24 horas por dia. O resultado desta mudança 

se reflete em números. Assim que os policiais das equipes terrestres tomaram 

conhecimento passaram a acionar mais a aeronave para as ocorrências mais 

complexas. Assim, no último ano, as horas de voo em ocorrências no período 

noturno representaram um número 3 vezes maior do que o número apresentado 

para o período diurno.  
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- Pergunta 05: Qual o número de ocorrências policiais apoiadas com emprego 

de helicópteros nos anos de 2019, 2020 e 2021 (total por ano), separadas em diurnas 

e noturnas? 

 - Resposta do BAVOP:  

  2019 2020 2021 

Diurno  337 272 257 

Noturno 68 65 64 

 - Análise do Autor: Interessante observar que, mesmo mantendo-se o 

mesmo número de acionamentos para ocorrências policiais noturnas 

(aproximados), percebe-se que, a partir da operação 24h em 2021, o número de 

horas de voo em ocorrências noturnas teve grande aumento. Provavelmente, este 

abrupto aumento ocorre pelo nível de complexidade das ocorrências nas madrugadas, 

aliadas à falta de uma tecnologia adequada, que exige maior tempo de permanência 

no local da ocorrência para tentar localizar veículos ou pessoas em fuga. 

 

- Pergunta 06: Qual o tempo máximo e tempo mínimo de duração dos voos em 

ocorrências policiais de busca a criminosos homiziados, nos anos de 2019, 2020 e 

2021, separadas em diurnas e noturnas? 

- Resposta do BAVOP: Não houve aferição dos dados solicitados. 

- Análise do Autor: Como ensinou William Deming, “não se gerencia o que 

não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se conhece 

e não há sucesso no que não se gerencia”. 

 

- Pergunta 07: Percentual de ÊXITO e de NÃO ÊXITO nas ocorrências de 

apoio para localização de criminosos homiziados (ambiente rural ou urbano)? 

- Resposta do BAVOP: Não houve aferição dos dados solicitados. 

- Análise do Autor: Como ensinou William Deming, “não se gerencia o que 

não se mede, não se mede o que não se define, não se define o que não se conhece 

e não há sucesso no que não se gerencia”. 

 

- Pergunta 08: Possui equipamento de Visão Noturna? Se sim, qual? Quantas 

vezes foi utilizado em ocorrências policiais nos anos de 2019, 2020 e 2021? É de 

última geração? Um equipamento mais moderno faria diferença nas operações? 
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- Resposta do BAVOP: Não possui. Um equipamento de visão noturna 

aumentaria a capacidade operacional nas missões em que Batalhão é demandado. A 

consciência situacional da tripulação aumentaria consideravelmente, com a utilização 

de sistema de visão noturna, aumentando assim a segurança operacional e reduzindo 

também os riscos de colisões contra terrenos ou obstáculos em voo, sendo mais 

efetivo nas buscas.   

- Análise do Autor: Apesar de não possuir, Unidade demonstra interesse e 

aponta as potencialidades do equipamento para sua operação.  

 

- Pergunta 09: Possui Imageador Termal? Se sim, qual? Quantas vezes foi 

utilizado em ocorrências policiais nos anos de 2019, 2020 e 2021? É de última 

geração? Um equipamento mais moderno faria diferença nas operações? 

- Resposta do BAVOP: - Possui o imageador aeronáutico ultra 8500 / 

O equipamento não é de última geração e está obsoleto, pois não há mais 

atualizações há pelo menos 05 anos / Equipamentos mais modernos viabilizariam 

muitas das operações para quais o Batalhão é demandado / A consciência situacional 

da tripulação aumentaria consideravelmente, como por exemplo, a utilização de 

sistema de visão noturna / Com relação a quantas vezes o aparelho foi utilizado, 

informo que tal dado não é aferido.  

- Análise do Autor: Apesar de possuir um equipamento, Unidade demonstra 

interesse e aponta as potencialidades que um novo equipamento, mais moderno, 

traria para sua operação. Em relação a não ter os dados de quantas vezes o 

equipamento foi empregado no último ano, novamente seguimos o ensinamento de 

William Deming: “não se gerencia o que não se mede, não se mede o que não se 

define, não se define o que não se conhece e não há sucesso no que não se gerencia”.  

 

- Pergunta 10: Possui alguma outra tecnologia embarcada, capaz de aumentar 

a capacidade operacional da tripulação para maior efetividade nas operações aéreas? 

- Resposta do BAVOP: Possui o SX - 16 nightsun, que é o farol de busca, 

empregado nas operações de busca de criminosos, resgate de policiais (ou civis), que 

permite um aumento na chance de localização em locais com pouca luminosidade. 

 - Análise do Autor: O Farol de Busca é uma importante ferramenta para as 

operações aéreas no período noturno. 

- Pergunta 11: Considerando condição meteorológica CAVOK, as aeronaves 
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são capazes de prestar apoio em qualquer ponto do Distrito Federal no período 

noturno? Por que? 

- Resposta do BAVOP: Não, por ausência de referência visual de pelo menos 

50% com o solo no voo VFR noturno. No Distrito Federal há diversos locais 

desprovidos de luzes artificiais que promovam tal condição. 

 - Análise do Autor: A Unidade reconhece sua limitação para atuar, no período 

noturno, em determinados locais do DF, em razão do não disponibilização de 

equipamentos e tecnologias adequadas. 

 

Encerrando a análise da pesquisa, a entrevista, estruturada, com o Tenente-

Coronel Pedro Henrique Batista, da Polícia Militar do Estado de Goiás, que foi o 

Coordenador das Forças de Segurança da Operação Lázaro Barbosa, ocorrida no 

mês de junho deste ano, nos apresenta o Estudo de Caso ideal para fazer a relação 

entre modernização de helicópteros e efetividade em uma operação policial de grande 

porte.  

Em apertada síntese do caso, com o que já está detalhado no tópico 4.4.4, do 

referencial teórico, foram 21 dias de buscas por um criminoso, que percorreu cerca de 

60 km à pé, por dentro de uma área de vegetação, sendo 2/3 deste deslocamento no 

período noturno. Neste período, diuturnamente eram empregados 180 policiais, 60 

viaturas, 5 cães e, ainda 3 helicópteros. 

Durante os dias de busca, algumas vezes os policiais chegaram bem perto do 

criminoso Lázaro Barbosa, tendo, inclusive, ocorrido 3 episódios de troca de tiros com 

o marginal. E, em todas estas oportunidades, foi mobilizado, rapidamente, efetivo para 

realizar o cerco em um perímetro razoável, para permitir as buscas com emprego de 

cães farejadores. 

Porém, um detalhe, que pode passar despercebido aos olhos de leigos, foi 

muito importante para que Lázaro se mantivesse tantos dias sem ser capturado. Todos 

os momentos em que o criminoso teve sua posição identificada, para realização do 

cerco, o sol já estava quase se pondo. E por que esta informação é relevante? Ela é 

extremamente relevante, pois no período noturno, alguns fatores favoreceram Lázaro, 

por exemplo: 

- Lázaro conhecia a região, como poucos ali presentes; 

- A existência de rios e córregos dificultavam o trabalho dos cães para 

manterem-se no rastro do criminoso; 
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- Em razão das dificuldades, dos perigos do terreno e, especialmente da 

necessidade de se manter a disciplina de luzes e ruídos, as equipes policiais que eram 

deslocadas para fazer o cerco não podiam se movimentar no período noturno, 

permanecendo apenas em vigilância nos seus pontos. 

Mas, o principal fator, que favorecia Lázaro era a IMPOSSIBILIDADE das 

aeronaves, que chegaram a ser de até 6 (seis) no local, de voarem no período noturno, 

nos pontos onde o criminoso estaria cercado. Os voos nestes locais eram impossíveis, 

em razão da total escuridão. 

Incrivelmente, após o cerco estabelecido e com busca no perímetro no dia 

seguinte (já que a noite não havia busca, pelos motivos elencados acima), Lázaro 

aparecia novamente, desta vez a quilômetros de distância de onde estava sendo 

realizado o cerco e as buscas. E, com aquele detalhe importante: Lázaro era visto no 

final do dia. Assim, mobilizavam-se aeronaves para conduzir as equipes táticas para 

o cerco no local e ainda auxiliar no patrulhamento para tentar localizar o criminoso. 

Porém, em pouco tempo, a noite chegava, as aeronaves eram obrigadas a pousarem 

na base e, novamente, o ciclo iniciava-se.  

E, assim, Lázaro movimentou-se pela área escura de mato (Figura 14) até 

chegar na área urbana de Águas Lindas de GO, onde foi avistado por policiais do 

serviço de inteligência da PMGO. Eram 23h45 do dia 27 de junho de 2021, e, 

novamente, Lázaro correu para área de mato.  

Nesta hora, destaca-se que várias equipes de policiais estavam mobilizadas no 

cerco em outra região, onde Lázaro havia sido visto pela última vez, conforme ilustra 

a Figura 14. Como Lázaro foi visualizado por policiais da PMGO em uma área muito 

distante, havia a necessidade de fazer a remoção das equipes táticas para o novo 

cerco. Porém, eram 23h45, com escuridão total onde as equipes se encontravam. Em 

relação a isso, vejamos o que o Tenente-Coronel Batista reporta na entrevista: 

PERGUNTA: Na última noite, quando o efetivo da inteligência identificou Lázaro na 

casa da ex-esposa, se os helicópteros tivessem capacidade de decolar e pousar em 

locais de breu, o senhor considera que seria um apoio importante na mobilização de 

efetivo especializado para agilizar o cerco ao criminoso? Por que? 

RESPOSTA: “Com certeza. Havia equipes táticas prontas na Base de Operação e 

02 aeronaves disponíveis no campo de futebol que ficava a poucos metros. Todavia, 

como os helicópteros não dispunham de equipamentos de auxílio ao pouso e 
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descolagem em áreas de breu, não foi possível o traslado dessas equipes por via 

aérea”. (BATISTA, 2021) 

A respeito da participação do BAVOP/PMDF no desfecho da ocorrência, o 

entrevistado respondeu: 

PERGUNTA: Na última noite, quando Lázaro fugiu para uma área de mata próxima 

à cidade, onde era possível o voo noturno sem equipamentos especiais, houve o 

apoio de um helicóptero no cerco e contenção do criminoso no local, com farol de 

busca, que era a única ferramenta disponível. O senhor considera que o sobrevoo 

da aeronave dificultou e/ou atrasou o deslocamento de Lázaro, possibilitando a 

mobilização do efetivo terrestre para um cerco eficaz? 

RESPOSTA: “Tenho absoluta certeza que o sobrevoo da aeronave do BAVOP 

conteve o deslocamento de Lázaro. Possibilitando o tempo necessário para o 

deslocamento das tropas e organização do cerco. Integrei uma das primeiras 

equipes terrestres a chegar no local de mata na última noite e percebi o quanto o 

Helicóptero foi necessário e importante até que as demais equipes chegassem 

e tomassem as posições no cerco”. (BATISTA, 2021, grifo nosso) 

 

Nesta declaração, o entrevistado reconhece o papel fundamental da 

aeronave na contenção e cerco ao marginal, dificultando e atrasando sua fuga até 

a organização das equipes policiais. Isto ocorre por mais um fator decisivo do 

emprego de helicópteros neste tipo de missão, que é o poder de dissuasão e o 

impacto psicológico que causa no infrator, atrapalhando sua tomada de decisão. 

Por fim, o Tenente-Coronel expõe sua opinião sobre a possibilidade de 

Lázaro ter sido localizado em um menor espaço de tempo, caso o apoio das 

aeronaves pudesse ter sido realizado no período noturno, nos primeiros dias, 

conforme se segue: 

PERGUNTA:  Considerando a resposta anterior, caso as tripulações dispusessem 

de equipamentos como óculos de visão noturna, que permitissem voar em locais de 

absoluto breu (como eram regiões de ravinas por onde Lázaro deslocou-se de 

Cocalzinho-GO até Águas Lindas-GO), aliados a um Imageador Térmico, capaz de 

detectar qualquer movimento de corpos quentes na região monitorada, durante os 

cercos noturnos, em que o criminoso Lázaro tinha acabado de ser avistado, o senhor 

acredita que a localização/neutralização do criminoso poderia ter acontecido em 

menor período de tempo? 
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RESPOSTA: “Acredito que sim, pois acompanhei a equipe que progredia com o cão 

de faro e foi possível localizar uma série de pertences que ele foi abandonando pelo 

caminho, deduzindo que estava próximo de nós. Porém, quando chegava próximo 

do curso d'água o cão apresentava dificuldades em manter o rastreamento. Caso, 

a tripulação dispusesse de óculos de visão noturna aliados a um equipamento 

imageador térmico, as chances de localização seriam muito grandes . 

(BATISTA, 2021, grifo nosso) 

 

6 DISCUSSÃO 

As respostas tabuladas nos Gráficos de 1 a 10, nos apresentaram a percepção 

de pilotos e operadores aerotáticos que desempenham suas funções diuturnamente 

nas missões policiais aéreas em 23 das 27 Unidades Federativas do país. 

Apesar de poder ser considerado de natureza “empírica”, o conhecimento 

produzido pelos Gráficos é de extrema relevância para a demonstração do que foi 

proposto por este trabalho. 

Dentre os principais pontos, elencamos: 

1) 61,6% dos entrevistados atuam em Unidades Aéreas que atendem a 

ocorrências policiais 24h por dia, mesmo que por demanda (Gráfico 4); 

 2)  63,8% dos entrevistados afirmam que já deixaram de atender a alguma 

ocorrência ou prestar apoio no período noturno, em razão da escuridão do local e da 

ausência de equipamentos adequados para este fim (Gráfico 9). Esta resposta pode 

ser diretamente ligada ao item anterior, pois que opera noturno já passou por esta 

situação alguma vez; 

3)  72% dos entrevistados que já operaram com e sem imageador térmico, 

entendem que a operação é mais efetiva com o emprego do equipamento. 

Qualitativamente, excluindo-se o público que não opera com imageador (respondeu 

que não se aplica), pode-se afirmar que mais de 95% dos entrevistados afirmam que 

a operação com o imageador é mais efetiva (Gráfico 5); 

4) Entre os fatores que o público do Gráfico 5 considera mais importantes em 

termos de efetividade do emprego do imageador térmico nas operações (Gráfico 6), 

destaca-se: (a) Possibilidade de manter o sobrevoo a uma maior altura no local, 

aumentando a distância entre aeronave e criminosos armados em solo – 76%; e (b)  
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Maior agilidade na varredura do local de busca a criminosos homiziados, 

reduzindo o tempo de exposição ao perigo – 68,5%. 

5) Em relação à operação com OVN, 100% dos entrevistados que operaram 

sem e com o equipamento, consideram operação com emprego de OVN mais efetiva, 

conforme mostra o Gráfico 7; 

6) Entre os fatores que o operador considera mais relevantes para afirmar que 

uma operação com OVN é mais efetiva, apresentados no Gráfico 8, destacam-se: (a) 

Maior capacidade para visualizar obstáculos (torre e redes de alta tensão) nos voos 

noturnos– 46,6%; e (b) Possibilidade de apoiar tropas em solo em qualquer local 

e a qualquer hora– 44,9%. 

Em síntese, os entrevistados, que possuem vasta experiência na atividade 

policial aérea (Gráfico 3), entendem que a modernização de aeronaves, com 

instalação de Imageador Térmico de qualidade e Óculos de Visão Noturna, pode 

aumentar a segurança das tripulações, aumentar a segurança dos policiais em solo, 

reduzir o tempo de voo das aeronaves em ocorrências, reduzir a necessidade de 

viaturas por mais tempo em cercos policiais e, por fim, aumentar a efetividade do 

serviço aéreo nas operações policiais. 

 

Em relação às informações do BAVOP, mais uma vez verifica-se que, o 

investimento em tecnologia para modernizar os helicópteros pode reduzir os custos 

da Polícia Militar a médio e longo prazo. 

Fazendo uma análise de dados apresentado, verifica-se: 

1) O início do serviço 24horas refletiu-se em um aumento de 3 vezes no número 

de horas voadas no período noturno, mantendo-se o mesmo número acionamentos. 

Mais uma vez, recorremos ao conhecimento “empírico”, mas amparado nas repostas 

de operadores (Gráficos de 1 a 10), podemos afirmar que a ausência de 

equipamentos, com tecnologia moderna, faz com que as buscas sejam mais 

demoradas no período noturno, especialmente em razão das ocorrências de maior 

complexidade, motivo pelo qual são menos efetivas e, por que não dizer, mais 

perigosas, também apontam os Gráficos. 

2) O BAVOP possui um Imageador, porém obsoleto. 

3) O BAVOP, apesar de operar 24horas, não tem capacidade de atender a 

ocorrências em qualquer ponto do Distrito Federal no período noturno, deixando de 

empregar toda potencialidade do Helicóptero em apoio às equipes de solo. 
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4) O Custo anual, “estimado”, do emprego de helicópteros, apenas em horas 

de voo para atendimento a ocorrências policiais, é de R$ 945.550,18 (média de 230.5 

h/v  X  o custo “estimado” para cada hora de voo R$ 4.102,17). 

Desta forma, mesmo com uma frota de 4 helicópteros, o BAVOP possui, 

atualmente, uma limitação operacional em razão da ausência de modernos 

equipamentos a bordo. 

Projetos já em andamento, mostram que a modernização de uma aeronave da 

Corporação, com instalação de um Imageador Térmico de qualidade e Sistema de 

OVN, está estimado em R$ 10.429.449,20 (Imageador - Processo de aquisição nº 

00054-00109758/2021-56 / PMDF R$ 8.444.342,00 /// Sistema OVN para uma 

aeronave - Processo de aquisição nº 00054-00071713/2019-87 / PMDF R$ 

1.985.107,21). 

Conforme o ganho de efetividade e a real possibilidade de redução de tempo 

de voo em ocorrências, demonstrado nos tópicos 4.4.2 e 4.4.3, do referencial teórico, 

e nos Gráficos de 1 a 10 da entrevista com operadores, o custo anual da operação 

em ocorrências policiais (item 4, acima) poderia ser reduzido em um índice, ainda 

indefinido, uma vez que não se medem estes dados (vide resposta do BAVOP para 

as PERGUNTAS 06, 07 e 09). 

Conforme demonstrado, ainda, nos tópicos 4.4.2 e 4.4.3, do referencial teórico, 

com base na experiência de outras instituições, pode-se afirmar que a vida útil 

“estimada”25 destes equipamentos é de cerca de 20 anos.  

Assim, além da justificativa mais importante para qualquer investimento em 

modernização das aeronaves da Polícia Militar, que é o fato de que “uma única vida 

salva pelo emprego desta tecnologia já paga todo o investimento”, por todo arcabouço 

teórico apresentado neste trabalho, a redução de custos (horas de voo e recursos 

terrestres) e a maior efetividade nas ocorrências policiais representarão, também, o 

retorno “financeiro” do investimento.  

 

Por fim, analisaremos a Operação Lázaro, que demandou o emprego de 

recursos humanos altamente especializados e logística de altíssimo custo, por longos 

21 dias, envolvendo várias Instituições. Tudo isto, representa elevado empenho de 

recursos financeiros do Estado.  

                                            
25 Seguindo padrões de operação e de manutenção preconizados pelos fabricantes.  
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Apesar de não haver uma divulgação oficial do custo estimado para 

manutenção da Operação Lázaro Barbosa, a mídia aberta divulga estimativas de 

especialistas em segurança pública, especialistas em gestão pública e até de 

servidores públicos aposentados que conhecem o funcionamento da máquina pública.  

Assim, em qualquer site de busca, é possível encontrar estimativas de, em 

média, R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais), apenas em 21 dias. 

E, neste montante, não estão incluídos os prejuízos que pequenos produtores, 

que abandonaram suas propriedades ao longo do período, e nem dos comerciantes, 

que tiveram que fechar as lojas em razão do pânico que se instalou na região. 

Por todos os fatos e argumentos técnicos apresentados neste trabalho, seria 

grande a possibilidade de Lázaro Barbosa ter sido localizado e neutralizado com um 

número muito menor de dias de operação, caso as aeronaves estivessem equipadas 

com Imageadores Térmicos de última geração e com Óculos de Visão Noturna.  

Muito provavelmente, somente esta Operação, já teria custeado, 

financeiramente, o investimento em modernização das aeronaves da Corporação. 

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho fez uma análise minuciosa sobre a necessidade do investimento 

na modernização dos helicópteros da Polícia Militar e sua relação com o aumento da 

efetividade das operações policiais da Corporação. 

Apesar de ser uma modalidade de policiamento já consolidada na corporação 

há 25 anos, a aviação e suas potencialidades ainda são desconhecidas por grande 

parte do efetivo, incluindo os gestores responsáveis pela alocação de recursos de 

investimento e custeio. 

Esse desconhecimento, do que uma aviação representa e, ainda, o que ela é 

capaz de fazer em um cenário de crítico de ocorrência policial, faz com que estes 

gestores voltem suas atenções apenas para o considerável volume de recursos 

financeiros que a atividade demanda para o seu regular funcionamento. 

Neste sentido, foi realizada uma contextualização histórica do desempenho das 

aeronaves, em apoio às tropas terrestres, desde os mais antigos conflitos mundiais 

até os dias atuais, ficando demonstrado que o vetor aéreo ainda é o ponto de 

desequilíbrio em favor da força policial que dispuser deste recurso. 
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A evolução da sociedade e da tecnologia foi acompanhada, infelizmente, pela 

criminalidade que, cada vez mais, emprega armamentos de ponta, veículos blindados, 

explosivos e técnicas avançadas de combate contra as organizações policiais 

militares.  

Esta evolução, aliada à escassez cada vez maior de recursos públicos, exige 

soluções inovadoras do administrador, para que o Estado consiga atingir seus 

objetivos com mais efetividade.  

Um dos caminhos para a efetividade, propostos neste trabalho, é a 

modernização dos helicópteros da Polícia Militar, com a aquisição de um Imageador 

Térmico de última geração e de um Sistema Intensificador de Imagens (Óculos de 

Visão Noturna – OVN). 

Para comprovar a efetividade que estes equipamentos trariam à operação 

foram realizadas três entrevistas para levantamento de dados.  

A primeira, com foco nas experiências e percepções de pilotos e tripulantes 

operacionais, para mensurar quais seriam as contribuições da agregação das duas 

tecnologias ao policiamento aéreo e o resultado foi positivo para aumento da 

segurança de tripulações e policiais em solo, juntamente com redução do tempo de 

voo em ocorrências.  

 A segunda entrevista foi com o Batalhão de Aviação Operacional da PMDF, 

através de ofício solicitando dados técnicos. Com as informações obtidas, foi possível 

comprovar que os voos em ocorrências, especialmente no período noturno, sem que 

a tripulação disponha de tecnologias como Imageador Térmico e ONV, o tempo de 

duração da busca é maior e, consequentemente, de maior custo operacional, sem 

mencionar que é muito menos seguro. Ainda, as informações dos dados registrados 

pela Unidade Aérea revelam que, a longo prazo, pode haver o retorno financeiro do 

investimento nas tecnologias, em forma de uso mais racional dos meios empregados 

(aéreo e terrestre) 

A terceira entrevista embasou um Estudo de Caso do recente caso da busca 

pelo criminoso Lázaro Barbosa, que empenhou várias agências e órgãos policiais, 

efetivo especializado e logística considerável, em 21 dias de Operação. Os detalhes 

de como se deram os fatos e a atuação das forças policiais, segundo o que foi relatado 

pelo Coordenador das Forças de Segurança da Operação, indicam claramente que, 

se houvesse aeronaves com tecnologia de Imageador Térmico, aliado ao Óculos de 

Visão Noturna, disponíveis para sobrevoarem a região no período noturno desde o 
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primeiro dia, o criminoso teria sido localizado e neutralizado logo nos primeiros dias 

de operação. 

O retorno financeiro deste investimento pode ocorrer de duas formas. A 

primeira, pela redução de custos com a maior efetividade das ações diárias. A 

segunda, atuando de forma rápida na solução de uma operação que poderia durar 

dias ou meses. 

Porém, muito mais que o retorno financeiro do investimento, é a possibilidade 

de poder salvar vidas e evitar tragédias, possibilitando que o helicóptero possa ser 

empregado a qualquer hora e em qualquer lugar. 

Desta forma, não resta dúvida que o trabalho atingiu o seu objetivo de 

demonstrar que o investimento em modernização das aeronaves da Corporação 

aumentaria a efetividade das ações da Polícia Militar do Distrito Federal, 

potencializando ainda mais o emprego destas máquinas decisivas em qualquer 

cenário operacional. 
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