
 
 

ACADEMIA DE POLÍCIA INTEGRADA CORONEL SANTIAGO 

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA 

CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS BOMBEIRO MILITAR 

 

 

 

 

CAMILO MOURA REOLON 

 

 

 
 

 

A RELEVÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE HELICÓPTERO NO ÂMBITO DA DEFESA 

CIVIL NO ESTADO DE RORAIMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Vista - RR 
2015 



CAMILO MOURA REOLON 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A RELEVÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE HELICÓPTERO NO ÂMBITO DA DEFESA 

CIVIL NO ESTADO DE RORAIMA 

 

 

Monografia apresentada como pré-requisito 
para conclusão do Curso de Formação de 
Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de 
Roraima da Academia de Polícia Integrada 
Coronel Santiago. 
 

Orientador: Cidinei Lima da Silva – Cel 
QOCBM. 

 

 

 

 

 

 

 

Boa Vista - RR 
2015 



CAMILO MOURA REOLON 

 

 

A RELEVÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE HELICÓPTERO NO ÂMBITO DA DEFESA 

CIVIL NO ESTADO DE RORAIMA 

 

 

Monografia apresentada como pré-requisito 

para conclusão do Curso de Formação de 

Oficiais do Corpo de Bombeiros Militar de 

Roraima da Academia de Polícia Integrada 

Coronel Santiago. Defendida em 20 de 

novembro de 2015 e avaliada pela seguinte 

banca examinadora: 

 

 

 

 

______________________________________________________ 

Cidinei Lima da Silva – Cel QOCBM 

Orientador 

 

 

 

_____________________________________________________ 

Gisele Guimarães de Oliveira – MSc Recursos Naturais 

Examinador 

 

 

____________________________________________________ 

Jean Cláudio de Souza Hermógenes – Cel QOCBM 

Examinador 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A minha esposa, a meus pais e a minha 

irmã por todo apoio e compreensão em 

todos os momentos desta longa marcha. 

  



AGRADECIMENTOS 

 
 

Primordialmente a Deus por me conceder saúde, disposição e ânimo, bem 

como a capacidade de superar todos os obstáculos e desafios. 

A minha bela esposa por ter tido paciência nos piores momentos de angústia 

e ausência durante as batalhas do curso, bem como por ter me auxiliado em todos 

os momentos. 

Aos meus honoráveis pais que me incentivaram e fizeram me manter firme 

nessa árdua marcha. 

Aos instrutores que forneceram os conhecimentos e dicas norteadoras de 

como se tornar um bom oficial. 

À Coordenação do curso pela colaboração e atenção dada a toda a turma. 

Ao meu orientador que me norteou de forma paciente, mas com o rigor 

suficiente para que este trabalho fosse elaborado, apesar de reconhecer que o 

tempo oferecido para essa pesquisa foi bastante diminuto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“Se não puder voar, corra. Se não puder 

correr, ande. Se não puder andar, rasteje, 

mas continue em frente de qualquer jeito”. 

(Martin Luther King Jr.) 



RESUMO 
 
 
O presente trabalho teve como objetivo geral avaliar a importância de se utilizar 
helicóptero nas ações de Defesa Civil no Estado de Roraima, especificamente 
apontando o uso de helicóptero nas ocorrências, analisando as vantagens e 
desvantagens do helicóptero para emprego nas emergências no Estado e 
verificando a existência de estudos referentes a financiamento para aquisição ou 
locação de helicóptero no Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR). Para 
atingir os referidos objetivos específicos, a metodologia utilizada foi por meio de 
levantamento bibliográfico e por pesquisa de campo com aplicação de questionário, 
de forma a aleatória, a 44 militares do CBMRR, entre oficiais e praças, e realizado 
entrevista com o responsável pela Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira do 
CBMRR; houve também um levantamento documental no setor de Defesa Civil. O 
desenvolvimento desta pesquisa teve seu embrião no mês de junho e se estendeu 
até outubro de 2015. Seus resultados apontaram que 100% da amostra considera 
importante o uso de helicóptero pelo CBMRR e 95% concordam com a obtenção 
dessa aeronave para emprego nas atividades da defesa civil. Conclui-se que este 
estudo viabiliza a obtenção de helicópteros para as ações de Defesa Civil do Estado 
de Roraima, em especial no combate a incêndios florestais. 
 
 
Palavras-chave: Bombeiro. Defesa Civil. Helicóptero. Incêndios. Roraima. 

 

  



ABSTRACT 
 
 

This study aimed to evaluate the importance of using helicopter in civil defense 
actions in the state of Roraima, specifically pointing out the use of helicopter in 
events, analyzing the advantages and disadvantages of the helicopter for use in 
emergencies in the state and checking the existence of studies concerning to 
financing for the acquisition or leasing a helicopter in the Military Firefighters Corps of 
Roraima (CBMRR). To achieve these specific objectives, the methodology used was 
through literature and field research with a questionnaire so random, to 44 soldiers 
from CBMRR between officers and soldiers, and conducted an interview with head of 
the Board Budget and Financial Management of CBMRR; there was also a 
documentary survey on civil defense sector. The development of this research had 
its embryo in June and continued until October 2015. The results showed that 100% 
of the sample considers important to use the helicopter by CBMRR and 95% agree 
with getting this aircraft for employment in civil defense activities. In conclusion, this 
study enables obtaining helicopters for Roraima civil defense actions, particularly in 
combating forest fires. 
 
 
Keywords: Civil Defense. Helicopter. Firefighter. Fires. Roraima. 
 

  



LISTA DE FIGURAS 

 
 

Figura 1 - Organograma da Defesa Civil de Roraima ............................................... 21 

Figura 2 - helixpteron ou "La hélice de Da Vinci" ...................................................... 23 

Figura 3 - Helicópteros atuando no salvamento de vítimas do incêndio no edifício 

Andraus. ................................................................................................... 26 

Figura 4 - Helicóptero utilizando bambi bucket no combate a incêndio em área de 

difícil acesso terrestre. .............................................................................. 29 

Figura 5 - Helicóptero Long Ranger do IBAMA atuando no apoio logístico aos 

brigadistas, durante a Operação Roraima Verde 2010. ........................... 35 

Figura 6 - Imagem de satélite mostra focos de incêndios na região conhecida 

como "Arco do Fogo". ............................................................................... 38 

Figura 7 - BR 174 encoberta pela enchente (sentido Manaus-AM); à direita, vista 

aérea da RR 319 que liga Boa Vista a Normandia, parcialmente submersa. ............ 40 

Figura 8 - Bairro Caetano Filho (conhecido como Beiral) parcialmente inundado; à 

direita, a Orla Tawmanã, com a plataforma inferior completamente 

encoberta pelas águas do Rio Branco. ..................................................... 40 

Figura 9 - Chegada em Boa Vista após o regate de um cidadão perdido na mata 

no município de Iracema. Na foto, o cidadão resgatado acompanhado 

dos integrantes do GRAer/AM e de militares do CBMRR. ....................... 41 

 

  



LISTA DE TABELAS 

 
 

Tabela 1 - Condições das rodovias federais em Roraima ......................................... 18 

Tabela 2 - Condições das rodovias estaduais de Roraima ....................................... 19 

Tabela 3 - Uso de helicóptero nas atividades de bombeiros ..................................... 24 

Tabela 4 - Preços dos modelos de helicópteros. ....................................................... 47 

 

  



LISTA DE GRÁFICOS 

 
 

Gráfico 1 - Nível de hierarquia dos militares participantes da pesquisa .................... 42 

Gráfico 2 - Experiência profissional dos militares participantes da pesquisa ............ 42 

Gráfico 3 - Atividades para uso de helicótero, avaliadas em nível de importância 

pelos militares do CBMRR. ...................................................................... 43 

Gráfico 4 - Importância quanto ao uso de helicóptero no CBMRR. ........................... 44 

Gráfico 5 - Desvantagens para uso de helicópteros nas ações de Defesa Civil em 

Roraima, em nível de dificuldade/desvantagem. ...................................... 45 

Gráfico 6 - Participação em missão com uso de helicóptero. .................................... 46 

Gráfico 7 - Julgamento do uso do helicóptero nas missões, conforme gráfico 7. ..... 46 

Gráfico 8 - Julgamento da importância de obtenção de helicóptero pelo CBMRR. ... 48 

 

  



LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 
 

BNDES Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social 

CEDEC Coordenadoria Estadual de Defesa Civil 

CF/88 Constituição Federal de 1988 

CIPA/PMRR Companhia Independente de Proteção Ambiental da Polícia Militar de 

Roraima 

CBMDF Corpo de Bombeiros Militar do Distrito Federal 

CBMGO Corpo de Bombeiros Militar de Goiás 

CBMRR Corpo de Bombeiros Militar de Roraima 

DGOF Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira 

ECP Estado de Calamidade Pública 

FEMACT Fundação Estadual do Meio Ambiente  

FLIR Forward looking infra-red (sensor de visão infravermelha) 

GPS Global Positioning System – Sistema de Posicionamento Global 

IBAMA Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Recursos Naturais 

Renováveis 

IBGE Instituto Brasileiro de Geografia e Estatísticas 

ICMBIO Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade 

INPE Instituto Nacional de Pesquisas Especiais 

KM² Quilômetro quadrado 

OEE Operador de Equipamentos Especiais 

PCH Piloto Comercial de Helicóptero 

PIB Produto Interno Bruto 

PPH Piloto Privado de Helicóptero 

PREVFOGO Sistema Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais 

RBAC  Regulamento Brasileiro da Aviação Civil 

RR  Roraima 

SE Situação de Emergência 

SEDEC Secretaria Nacional de Defesa Civil 

SENASP Secretaria Nacional de Segurança Pública 

SUSP Sistema Único de Segurança Pública 

  



SUMÁRIO 

 
 

1 INTRODUÇÃO ............................................................................................. 13 
1.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS SOBRE DEFESA CIVIL E AERONAVES 

DE ASAS ROTATIVAS (HELICÓPTEROS) ................................................. 14 
1.2 ASPECTOS ESTRUTURAIS DA DEFESA CIVIL NO BRASIL ..................... 15 
1.3 O ESTADO DE RORAIMA E A DEFESA CIVIL ........................................... 17 

1.3.1 Cenário Político e Social de Roraima ....................................................... 17 
1.3.1.1 Condições das Rodovias Federais e Estaduais de Roraima ........................ 18 
1.3.2 A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) .............................. 20 
1.4 A EVOLUÇÃO DAS AERONAVES NAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL .......... 22 
1.4.1 O Emprego de helicóptero nas atividades de Bombeiro ........................ 24 

1.4.2 Custo Benefício .......................................................................................... 27 
1.4.2.1 Fundos de financiamento e convênios ......................................................... 28 

1.4.3 O Emprego do Helicóptero nas ações de Defesa Civil em Roraima ...... 29 
2 OBJETIVOS ................................................................................................. 31 
2.1 GERAL ......................................................................................................... 31 
2.2 ESPECÍFICOS.............................................................................................. 31 

3 MATERIAL E MÉTODOS ............................................................................. 32 
3.1 TIPO DE ESTUDO ....................................................................................... 32 

3.2 COLETA DE DADOS .................................................................................... 33 
4 RESULTADOS E DISCUSSÕES ................................................................. 35 
4.1 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO ................................................ 35 

4.1.1 Análise documental .................................................................................... 35 
4.1.1.1 Emprego em incêndios em Roraima ............................................................. 35 

4.1.1.2 Emprego em enchentes em Roraima ........................................................... 39 

4.1.2 Análise do Questionário aplicado ............................................................. 41 

4.1.2.1 Vantagens e desvantagens do helicóptero para emprego nas 
emergências em Roraima. ............................................................................ 42 

4.1.2.2 Custos para possuir e manter helicóptero nas atividades operacionais ....... 47 
4.1.3 Resultados da entrevista ........................................................................... 49 

4.1.3.1 Estudos para aquisição ou locação de helicóptero no CBMRR. ................... 49 
4.1.3.1.1 Aquisição ................................................................................................ 49 
4.1.3.1.2 Locação .................................................................................................. 51 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS ......................................................................... 54 
REFERÊNCIAS ......................................................................................................... 57 

APÊNDICE ................................................................................................................ 62 
ANEXOS ................................................................................................................... 68 
 
 



13 

1 INTRODUÇÃO 
 
 
Em razão de não haver atualmente qualquer tipo de aeronave no rol de 

recursos operacionais do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima (CBMRR), gerou-

se o interesse do autor desta pesquisa em realizar um estudo sobre a importância 

do uso de helicóptero pelo CBMRR, tendo como limitação as atividades da Defesa 

Civil e como palco o Estado de Roraima. 

Considerando a amplitude territorial do Estado de Roraima, na qual grande 

parte de seus municípios não possuem um acesso terrestre eficiente, uma das 

únicas formas de se chegar a certas áreas desses municípios é por via aérea. 

Nesse âmbito, existem dois grupos de aeronaves que podem solucionar 

esse problema: aeronaves de asas fixas e aeronaves de asas rotativas (neste último 

se inclui o helicóptero, objeto desta pesquisa). Porém, as aeronaves de asas fixas 

necessitam de uma área extensa para sua atuação em pousos e decolagens. Em 

contrapartida, o helicóptero possui uma versatilidade bastante vantajosa nesse 

âmbito, no que diz respeito a sua ínfima limitação de pousos e decolagens, além da 

possibilidade de sua atuação durante o voo. 

Como em situações de emergências ou estado de calamidade pública no 

Estado de Roraima os acessos, geralmente, tornam-se prejudicados, principalmente 

nos períodos chuvosos (destaca-se a enchente histórica ocorrida no ano de 2011), 

os helicópteros podem atender com maior eficácia as demandas relacionadas às 

operações de Defesa Civil. 

Vale salientar que os períodos de estiagem, os quais são bem mais 

frequentes no Estado do que os de fortes chuvas, ocasionam incêndios em áreas de 

preservação ambiental, bem como nos campos de produção agropecuária, gerando 

prejuízos não apenas aos produtores, mas também para a economia de Roraima. 

Assim, caso o CBMRR constituísse em suas missões uma aeronave desse 

tipo, pode-se indagar como seria a qualidade e o tempo resposta do atendimento 

nas emergências em Roraima, considerando que a relação atendimento X tempo 

pode determinar intimamente a qualidade futura de vida de quem será atendido, 

bem como pode estar relacionado com a mitigação dos prejuízos em áreas alagadas 

durante as estações chuvosas intensas ou queimadas nos períodos de estiagem. 
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1.1 CONCEITOS FUNDAMENTAIS SOBRE DEFESA CIVIL E AERONAVES DE 

ASAS ROTATIVAS (HELICÓPTEROS) 

 
 
Conforme Furtado et al. (2012), o conceito de Defesa Civil é dado por um 

conjunto de ações que visam a prevenção e a recuperação destinadas a evitar 

desastres e reduzir os impactos à comunidade, além de restabelecer a harmonia na 

sociedade civil. 

Nesse contexto cabe a definição feita por Silva (2009), sobre o termo 

“defesa civil”, que designa a prevenção de um sinistro ou ataque, e como significado 

militar, trata-se de uma atividade que pratica a segurança e defesa da sociedade. 

Já Ramalho (2012) discorre sobre a relevância de compreender também o 

conceito de “desastres” como eventos resultantes de eventos adversos, sendo eles 

naturais ou provocados pelo homem, que culminam em prejuízos e danos 

econômicos (bens materiais) e sociais (humanos e ambientais).  

Por conseguinte, vale ressaltar a definição de desastres como uma 

consequência de eventos, sejam eles naturais ou provocados pelo homem sobre um 

ecossistema vulnerável, resultando em danos que, dessa forma, findam 

ocasionando em decreto de Situação de Emergência (SE) ou de Estado de 

Calamidade Pública (ECP), desencadeando, outrossim, nas seguintes ações: Ações 

de socorro, Ações de assistência às vítimas, Ações de restabelecimento de serviços 

essenciais, Ações de reconstrução, e Ações de prevenção (FURTADO et al., 2012). 

Tais ações produzem respostas imediatas frente ao desastre para socorrer a 

comunidade para efeitos de busca, salvamento, fornecimento de água potável, na 

construção de poços artesianos, provisão de alimentos, apoio assistencial a 

sociedade, desobstrução e remoção de escombros, reconstrução ou recuperação da 

infraestrutura de prédios, bem como, de estradas e pontes, e mapeamento e 

monitoramento de riscos, dentre outros (FURTADO et al., 2012). 

Como o objeto principal deste trabalho é o helicóptero, não se pode deixar 

de citar um conceito e definição do referido aparelho. Almeida apud Cavalcante 

(2015) define o helicóptero como sendo “um aparelho capaz de levantar voo na 

vertical por possuir uma hélice na parte superior, que funciona como propulsor”. 

Ainda assim, vale destacar a diferenciação das fuselagens que definem cada 

tipo de aeronave, sendo elas de asas fixas ou asas rotativas. Para Rodrigues (2014), 
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“avião é definido como uma aeronave de asa fixa”, caracterizado pelo motor de 

propulsão que o impulsiona para frente e os helicópteros são caracterizados pelo 

motor principal, também chamado de rotor principal, que permite um voo vertical 

com motor de autorrotação que o impulsiona em todas as direções. A finalidade das 

aeronaves lhe permite estar sujeita a cisalhamento, torção, flexão, além da tensão e 

da compressão sofrida durante os voos. 

 
 

1.2 ASPECTOS ESTRUTURAIS DA DEFESA CIVIL NO BRASIL 
 
 
O primeiro relato do surgimento da Defesa Civil ocorreu na Inglaterra nos 

meados da Segunda Guerra Mundial, por volta de 1942. Já no Brasil, o embrião da 

evolução da Defesa Civil se deu na era Brasil Império, na então Constituição de 

1824, garantindo a prestação de assistência à população em situação de 

calamidade. Um marco histórico na Defesa Civil se sucedeu no Rio de Janeiro em 

virtude de uma enchente, a qual impulsionou a criação de grupos de estudos para 

casos de catástrofes onde se necessita de atendimento eficaz e eficiente (LIMA, 

2006). 

Com a participação do Brasil na Segunda Guerra Mundial, foram adotadas 

medidas emergenciais para combater os ataques ofensivos. Desta maneira, foi 

criado o Serviço de Defesa Passiva Antiaérea, consequentemente, o ensino de 

defesa passiva para a formação de pilotos combatentes, que posteriormente 

recebeu a nomenclatura de Serviço de Defesa Civil subordinado ao Ministério da 

Justiça e Negócios Interiores (BRASIL, 2011). 

No mesmo sentido, em 1966, o Estado do Rio de Janeiro se tornou o 

primeiro no país a ter uma Defesa Civil organizada, através do Decreto n° 67.347/70. 

Desta forma, a Secretaria Nacional de Defesa Civil (SEDEC) estabeleceu a 

estruturação da Defesa Civil nos demais municípios denominadas de Comissão 

Municipal de Defesa Civil. A criação de unidades a nível nacional se deu a partir do 

decreto número 94/70 (LOZEYKO, 2012). 

A Defesa Civil a nível nacional só se organizou na forma de sistema após a 

Constituição Federal de 1988, através do Decreto nº 97.278/88, o qual criou o 

Sistema Nacional de Defesa Civil. O modelo criado em 1988 se modernizou e em 

2012 se transformou em lei. A Lei 12.608/12 reorganizou o sistema dando maior 
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autonomia aos municípios, definindo as atribuições da União, dos Estados e dos 

Municípios e fortalecendo as ações de prevenção e mitigação. Observa-se ainda o 

disposto na CF/88, no artigo 21, objetivos que traduzem as ações da Defesa Civil, 

definindo como competências da União o planejamento e a promoção da defesa, 

permanentemente, no que se refere ao combate de calamidades públicas, como as 

secas e as inundações (LOZEYKO, 2012). 

Para Lima (2006) a Política Nacional de Defesa Civil encontra-se subdividida 

em etapas na sua constituição, sendo elas: 

 
I. Condicionantes: são 14 situações que norteiam a Política Nacional; II. 
Objetivos: dividido em finalidade, objetivo geral, que abrange 4 aspectos 
globais e objetivos específicos; III. Instrumentos: Sistema Nacional de 
Defesa Civil, Planejamento em Defesa Civil e os Recursos Financeiros; IV. 
Conceituação, Classificação Geral dos Desastres e Codificação de 
Desastres, Ameaças e Riscos: apresenta os conceitos dos principais termos 
técnicos empregados na defesa civil e a classificação geral dos desastres e 
codificação de desastres, ameaças e riscos que são detalhadas nos 
anexos; V. Diretrizes: são 15 estabelecidas para a defesa civil [...]. 

 
Em suma, as diretrizes dizem a respeito das atribuições; responsabilidades; 

organização do sistema da Defesa Civil, priorizando as ações de redução aos 

desastres nos territórios e desocupação de áreas de risco; elaboração de planos 

estratégicos na avaliação dos riscos; treinamentos de voluntários da própria 

comunidade atingida por desastres; repasses de recursos Fundo a Fundo; além da 

prestação de apoio internacional por meio de convênios com os países de fronteira 

(LIMA, 2006). 

Furtado et al. (2012) a Defesa Civil está fundamentada em um circuito 

envolto de ações de prevenção, mitigação, preparação, resposta e recuperação, 

segundo a Política Nacional de Proteção e Defesa Civil. Na referida politica a Defesa 

Civil é organizada em gestão de risco e de desastres, observando os pontos de 

ameaças e vulnerabilidade existentes. 

Atualmente, a execução das atividades inerentes a Defesa Civil para a 

comunidade, é de competência do corpo de bombeiros militar de cada estado, 

concernente a Constituição Federal de 1988 no art. 144 §5º, estabelecendo assim: 

“[...]; aos corpos de bombeiros militares, além das atribuições definidas em lei, 

incumbe a execução de atividades de defesa civil”. (BRASIL, 1988). 
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1.3 O ESTADO DE RORAIMA E A DEFESA CIVIL 
 
 
Facilitando ainda mais a compreensão do contexto desta pesquisa, será 

apresentado um encadeamento de características do Estado de Roraima e da 

Defesa Civil, conforme descrições a seguir. 

 
 

1.3.1 Cenário Político e Social de Roraima 
 
 
O atual Estado de Roraima, historicamente, obteve esse nome no ano de 

1962, passando a se chamar Território Federal de Roraima, pois até então era 

denominado Território Federal do Rio Branco desde 1943, quando ainda integrava o 

Estado do Amazonas. Sua colonização iniciou-se a partir da extração de minérios, 

atraindo imigrantes principalmente da região nordeste. A posição estratégica do 

Estado localizado ao extremo norte do Brasil, com seus limites fronteiriços com 

Venezuela e Guiana, impulsionou seu crescimento de maneira precária requerendo 

políticas públicas que beneficiem as questões econômicas, de saúde, servindo de 

respaldo tanto aos brasileiros quanto aos estrangeiros no que se refere ao contexto 

social na tríplice fronteira Brasil/Venezuela/Guiana (SANTOS, 2008). 

Com vegetação similar ao cerrado em sua extensão centro-nordeste, o 

Estado de Roraima abrange áreas de floresta tropical como os demais Estados da 

Região Norte. Desenvolveu-se a partir da construção da BR-174, cuja pavimentação 

iniciou na década de 90, abrindo caminho para o extrativismo. Composto por 15 

municípios (Uiramutã, Pacaraima, Normandia, Amajari, Bonfim, Cantá, Alto Alegre, 

Boa Vista, Mucajaí, Iracema, Caracaraí, Rorainópolis, São Luiz do Anauá, São João 

da Baliza e Caroebe), segundo o IBGE, a população do Estado é estimada em 

505.665 habitantes para 2015, concentrando 320.714 na Capital Boa Vista (IBGE, 

2015). 

Ocupando um espaço territorial de 230.104Km², o clima é tipicamente 

tropical sub-úmido e equatorial úmido, sua temperatura ultrapassa 38ºC com 

temperaturas amenas de 18ºC nas regiões mais elevadas. A bacia demográfica do 

Estado tem uma área de extensão de 204.640Km² banhada por seis rios, sendo 

eles: rio Branco com 45.350Km²; rio Uraricoeira com 52.184Km²; rio Catrimani com 
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17.269Km²; rio Mucajaí com 21.602Km²; rio Tacutu com 42.904Km²; e o rio Anauá 

com 25.151Km² (ITAMARATY, 2003). 

Para Vilas Boas e Borges (2006), dentre as especificidades de Roraima 

destacam-se a sua localização estratégica. Seus limites fronteiriços com Venezuela 

e Guiana com os municípios de Pacaraima e Bonfim respectivamente, permite uma 

forte ligação comerciária com os países, alavancando setores como indústria e 

agronegócio, mas também, o crescimento do turismo. Além das fronteiras 

internacionais, faz fronteira nacional com o Estado de Amazonas e Pará. 

 
 

1.3.1.1 Condições das Rodovias Federais e Estaduais de Roraima 
 
 

Em conformidade com o Ministério dos Transportes (2004), o Estado de 

Roraima apresenta importante entroncamento entre as BR-174 e BR-401 fazendo 

ligação com fronteiras internacionais aos países da Venezuela e Guiana Inglesa. As 

demais rodovias federais e estaduais e suas condições atuais estão nas tabelas 1 e 

2, respectivamente. 

De acordo com o jornal local Folha de Boa Vista, moradores relatam a 

dificuldade para trafegar nas estradas e vicinais devido às péssimas condições das 

mesmas, impossibilitando o tráfego de veículos, principalmente, veículos escolares e 

de transporte de mercadorias dos pequenos agricultores para escoar sua produção 

advinda do sul do Estado. Ainda vê-se que essa situação também é pertinente em 

outros municípios, que se encontram embarreirados por pontes em estado 

degradante, estradas esburacadas e com atoleiros (FOLHABV, 2015). 

 
Tabela 1 - Condições das rodovias federais em Roraima 

Rodovias Localidades Condições das Vias 

BR 174 

Pacaraima, Boa Vista, Mucajaí, 
Iracema, Caracaraí, Rorainópolis e 
Jundiá. 

Via pavimentada. 

BR 210 

Vila Missão Catrimani, Vila Boa 
Esperança, São Luiz do Anauá, São 
João da Baliza, Caroebe, Vila São 
Domingos, Vila Entre-Rios e Vila São 
Lucas. 

Via pavimentada da Missão 
Catrimani à leste e Caroebe a 
sudeste; As divisas com 
Amazonas e Pará estão em leito 
natural. 

BR 401 Cantá, Bonfim e Normandia. 
Via pavimentada de Boa Vista a 
Bonfim e em leito natural no 
seguimento até o município de 
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Rodovias Localidades Condições das Vias 

Normandia. 

BR 431 
Vila do Jundiá e Vila Santa Maria do 
Boiaçu. 

Via em leito natural em toda 
extensão. 

BR 432 
Vila Tabalascada, Cantá, Vila 
Colônia confiança e Vila União.  

Via pavimentada até o município 
de Cantá e em leito natural até a 
Vila Novo Paraíso. 

BR 433 
Vila Caracaranã, Vila Raposa, Vila 
Contão, Vila Guanabara e Vila 
Surumu.   

Via em leito natural entre as BR 
401 e 174. 

Fonte: DNIT (2013). 
 
Com relação às rodovias estaduais, não é diferente. A maioria das RRs não 

possui pavimentação de qualidade, conforme tabela a seguir. 

 
Tabela 2 - Condições das rodovias estaduais de Roraima 

Rodovias Localidades Condições das Vias 

RR 171 
RR 319 
RR 407 

Uiramutã (Área indígena 
Raposa Serra do Sol e 
Parque Nacional Monte 
Roraima) 

Via implantada, mas em leito natural. 

RR 175 
RR 202 
RR 203 
RR 342 
RR 405 
RR 311 
RR 400 

Amajari 

Via implantada com pavimentação da 
Vila Santa Cruz até a Vila Brasil, mas 
prevalece em leito natural em sua 
extensão. 

RR 202 Pacaraima Via implantada, mas em leito natural. 

RR 205 
RR 319 
RR 321 
RR342 

Boa Vista 

Via implantada, mas em leito natural. 
RR 205 pavimentada de Boa Vista até 
Alto Alegre. 

RR 207 Bonfim Via implantada, mas em leito natural. 

RR 175 
RR 205 
RR311 
RR 342 
RR 343 
RR 403 
RR 452 

Alto Alegre Via implantada, mas em leito natural. 

RR 175 
RR 345 

Mucajaí  
Via implantada, mas em leito natural. 
Pavimentada até a vila Catrimani. 

RR 175 
RR 210 
RR 344 

Iracema  Via implantada, mas em leito natural. 
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Rodovias Localidades Condições das Vias 

RR 210 Caracaraí 
Via implantada, mas em leito natural. 
Pavimentada até a vila Catrimani. 

RR 460 Rorainópolis Via implantada, mas em leito natural. 

RR 460 São Luiz do Anauá Via pavimentada. 

Fonte: DNIT (2013). 

 
 
1.3.2 A Coordenadoria Estadual de Defesa Civil (CEDEC) 

 
 
Concernente a Constituição Federal de 1988, o art. 144 § 5º estabelece que 

a execução das atividades da Defesa Civil é inerente ao corpo de bombeiros militar 

dos seus respectivos estados. Da mesma forma, conforme o art. 176 da Constituição 

Estadual de Roraima, a organização do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima se 

faz de forma hierarquizada e disciplinada, de maneira que viabilize as atividades 

com eficiência na sua integralidade, a seguir: 

 
Art. 176. O Corpo de Bombeiros Militar, dotado de autonomia administrativa 
e orçamentária, é instituição permanente e regular, força auxiliar e reserva 
do Exército Brasileiro, organizado segundo a hierarquia e a disciplina 
militares e subordinado ao Governador do Estado, competindo-lhe a 
coordenação e a execução da defesa civil e o cumprimento, dentre outras, 
das atividades seguintes: 
 
I - Prevenção e combate a incêndios e perícia de incêndios; 
II - Proteção, busca e salvamento terrestre e aquático; 
III - Socorro médico de urgência pré-hospitalar; 
IV - controle da observância dos requisitos técnicos contra incêndios em 
projetos de edificações, antes de sua liberação ao uso; (NR) (Emenda 
Constitucional nº 011, de 19 de dezembro de 2001). 
V - Pesquisas científicas em seu campo de atuação funcional; 
VI - atividades educativas de proteção ao meio ambiente; e (NR) (Emenda 
Constitucional nº 011, de 19 de dezembro de 2001). 
VII - polícia judiciária militar estadual, no âmbito do Corpo de Bombeiros 
Militar do Estado de Roraima, para a apuração dos crimes militares e suas 
autorias, cabendo o seu processo e o seu julgamento aos Conselhos de 
Justiça Militar Estadual, formado por juízes militares da Corporação, na 
forma da lei. (AC) (Emenda Constitucional nº 011, de 19 de dezembro de 
2001). (EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 23/2009). 

 
No mesmo sentido, a missão do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima 

evidencia [...] “Reduzir e prevenir danos humanos, materiais e ambientais, 

resultados de desastres naturais ou provocados pelo homem”, conforme a Lei 

Complementar 052/01 (LEI COMPLENTAR Nº 052/2001).  

Pertinente às competências do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, vê-

se o que diz na Lei Complementar 052/01, sobre suas atribuições, com maior 
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relevância em locais de sinistros e de interesse particular como na fiscalização de 

empresas, além de: 

[...] 
XI - planejar e coordenar as atividades de Defesa Civil e executá-las em 
conjunto com as demais organizações governamentais, não 
governamentais e a sociedade civil; 
XII - capacitar pessoas para o enfrentamento de desastres, sinistros e 
acidentes; 
[...] 
XV - realizar atividades educativas de prevenção a incêndios, pânico 
coletivo e proteção ao meio ambiente. (LEI COMPLEMENTAR Nº052/2001). 

 
Conforme a Lei Complementar nº 052/01, dentro da organização 

administrativa do Corpo de Bombeiros de Roraima, tem-se a Coordenadoria 

Estadual de Defesa Civil – CEDEC, a qual está estruturada em: Secretaria 

Executiva, Divisão de Apoio Administrativo e Financeiro, Divisão de Operações 

Especiais e Divisão de Minimização de Desastres, conforme o organograma abaixo. 

 
Figura 1 - Organograma da Defesa Civil de Roraima 

 

Fonte: CEDEC (2010). 

 
A CEDEC, “[...] tem por finalidade estabelecer normas e o exercício das 

atividades de integrar, planejar, organizar, coordenar e supervisionar as execuções 

das medidas preventivas, de socorro, de assistência e de recuperação, [...]”, as 

Coordenação Estadual de 
Defesa Civil

Secretaria 
Executiva da 
Defesa Civil

Seção de Apoio 
Administrativo

Seção de 
Minimização de 

Desastre

Seção de 
Operações 

Emergenciais



22 

ações ocorrem de forma compartilhada com órgãos governamentais e não 

governamentais, e principalmente com a comunidade (LEI COMPLEMENTAR 

Nº052/2001, art. 24). 

 

1.4 A EVOLUÇÃO DAS AERONAVES NAS AÇÕES DA DEFESA CIVIL 
 
 
O contexto histórico da aviação iniciou com Alberto Santos Dumont, criador 

do 14 Bis, foi o estopim para o desenvolvimento das estruturas aeronáuticas que 

ganharam maior visibilidade a partir das grandes guerras mundiais. Desde então, o 

uso de aeronaves está intrinsecamente associada às operações militares. Seu 

emprego proporcionou melhorias nas questões de logísticas das atividades e melhor 

execução das ações militares, seja pelo uso de aviões ou helicópteros (TEIXEIRA, 

2012). 

No Brasil, o primeiro registro do uso de aeronaves para fins militares e civis, 

ocorreu por volta dos anos 40, após a aprovação do Governo Federal que criou o 

então Ministério da Aeronáutica, atualmente denominado de Ministério de Defesa, 

após a fusão dos três ministérios: o da Aeronáutica, o do Exército e o da Marinha. O 

Ministério da Defesa viabilizou as operações militares colaborando para ações 

estratégicas de uso aeronáutico (FAJER, 2009). 

Para Paim (2005), cronologicamente a evolução do helicóptero, as primeiras 

aeronaves com asas rotativas foram fabricadas pelos chineses, por volta do século 

IV, utilizado como brinquedo infantil. De forma idêntica, usando da engenhosidade 

de Leonardo da Vinci, através de seu desenho/projeto conhecido como “La Hélice de 

Da Vinci”, que criou o helixpteron (do grego: helix=helicoide e pteron=asa), 

considerado o primeiro projeto base para a construção de helicópteros com protótipo 

capaz de se manter no ar por meio de uma hélice horizontal, que o engenheiro Juan 

de La Cierva, aprimorou os feitos até então, para o desenvolvimento do autogiro, 

característico dos helicópteros, permitindo o voo a partir do eixo horizontal. 

 
[...]. Era um avião comum com uma hélice horizontal, capaz de rotacionar 
com o vento, facilitando o controle do avião e permitindo decolagem e 
aterrissagem verticais. Em 1937 foi fabricado o modelo dos alemães Focke 
e Achgelis, [...]. A versão definitiva, no entanto, veio com Igor Sikorsky. 
Nascido na Rússia e naturalizado americano, Sikorsky estudou e 
aperfeiçoou modelos anteriores de helicópteros, produzindo em 1939 o 
primeiro helicóptero, como os conhecemos hoje. A patente do veículo foi 
obtida em 1943. A versatilidade da invenção já era grande, pois apesar de 
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não voar para trás como as máquinas atuais, esse helicóptero mudava de 
direção facilmente (PAIM, 2005, p. 47). 

 

Figura 2 - helixpteron ou "La hélice de Da Vinci" 

 
Fonte: Pratts (2008). 

 
Semelhantemente, as vantagens do helicóptero têm como principal 

característica o fato de ser capaz de “voar verticalmente ou lentamente próximo ao 

solo com toda segurança”, permitindo maior visualização do local em todo seu 

dinamismo. A razão para tal fato é dada por hélice(s) com eixo vertical “[...] 

sustentado por um ou mais rotores girando [...].” (MARCHETI, 2011, p. 01). 

A relevância desse veículo para Lopes (2007) se justifica pela sua 

multifuncionalidade nas ações operacionais, como o voo pairado que promove 

melhor planejamento e monitoramento das ações, igualmente dado pela facilidade 

nos pousos e decolagens não requisitando grandes espaços, apenas em locais 

abertos, como clareiras, para ter acesso às áreas solicitadas. O helicóptero revela-se 

como um equipamento de alta capacidade em operações aéreas emergenciais. 

Além disso, segundo Araújo (2012), o “helicóptero é o engenho voador mais 

antigo que existe” utilizada no Corpo de Bombeiros para atuar em missões de 

salvamento, resgate, incêndios florestais dentre outras, reconhecido por ser um meio 

de transporte de melhor resposta as ações humanitárias que requerem postura 

atuante dos atores políticos na intenção de reduzir os sinistros. 
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1.4.1 O Emprego de helicóptero nas atividades de Bombeiro 
 
 
Conforme Junior (2012), após a aprovação da normativa nº 04/2010, do 

CBMGO, que regulamenta o uso de helicóptero, e dentre as atribuições descritas na 

Constituição Federal e Estadual, vê-se as missões que seriam melhor executadas 

por intermédio de aeronaves, servindo de embasamento para as demais 

corporações do Brasil. Tais missões classificam-se em: missões de emergência 

(combate a incêndios, busca e salvamento, acidentes em áreas rurais ou de difícil 

acesso); missões planejadas (monitoramento de áreas florestais, prevenção de 

incêndios, apoio as ocorrências, cursos de aperfeiçoamento); missões eventuais 

(transporte e remoção de vitimas, transporte de tropa e transporte de equipamentos 

e suprimentos as ocorrências). 

 
Tabela 3 - Uso de helicóptero nas atividades de bombeiros 

OCORRÊNCIA ATUAÇÃO 

Atendimento Pré-
Hospitalar 

Leva a equipe para realizar o primeiro atendimento no local da 
ocorrência e transporte das vítimas. 

Busca e 
Salvamento 

Útil em áreas de difícil acesso e zonas rurais com estradas em 
precário estado de conservação, e ainda em resgate de 
pessoas no alto de edifícios em chamas, em busca de pessoas 
perdidas em montanhas, praias de difícil acesso e aéreas 
isoladas por enchentes. 

Defesa Civil 

Áreas afetadas por sinistros na previsão de melhor plano de 
ação e resposta eficiente numa eventual catástrofe, além da 
aproximação em locais inacessíveis ou de difícil acesso por 
vias terrestres. 

Prevenção e 
Combate a 
Incêndios 

Avaliação global da cena, para traçar estratégias e os meios de 
combate ao incêndio mais adequado e transporte de equipes 
de combate ao fogo em solo. 

Prevenção e 
Salvamento 
Aquático 

Resgate de banhistas e prevenção de afogamentos. 

Monitoramento de 
áreas de risco 

Apoio logístico, transporte de equipes e transporte de 
equipamentos e suprimentos às ocorrências. 

Fonte: Júnior (2012). 

 
Lopes (2007) resume ainda duas qualidades do helicóptero, dentre suas 

diversas características técnicas, podendo ser considerados dois grandes potenciais 

do meio aéreo, sejam a velocidade e a versatilidade, oportuno para atender vários 
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tipos de ocorrência, obtendo como resultado a capacidade de realizar as 

incumbências de maneira eficiente e eficaz nas seguintes operações: “[...], 

salvamento e busca, resgate de várias naturezas e ações de combate a incêndios, 

sejam urbanas ou florestais”. 

Segundo Junior (2012) em casos de incêndios florestais é utilizado nas 

aeronaves o FLIR (Forward Looking infra-Red), dispositivo infravermelho que 

detecta a radiação emitida por calor. Por meio desse é possível detectar focos de 

incêndios. Logo após, é feito um mapeamento dos focos encontrados com o auxílio 

do Sistema de Posicionamento Global (GPS), os focos plotados servem como 

suporte logístico e transporte de pessoal. 

Por conseguinte, o uso de helicópteros nas atividades no meio militar, 

contempla alguns princípios fundamentais no oficio, entre eles se destacam o 

princípio da universalidade e da oportunidade, que, de acordo com a definição de 

Lopes (2007), consagra: 

 
[...] princípios é o da “universalidade”, em que o helicóptero através de sua 
operacionalidade é capaz de atender os diversos tipos de ocorrências 
existentes e de dar resposta adequada a todas. O segundo princípio é o da 
“oportunidade” no atendimento, proporcionada pela rapidez, reduzindo o 
tempo resposta da ocorrência, fornecendo um potencial de velocidade 
verificada a partir da comparação direta entre o helicóptero e outros meios 
de transporte terrestres. 

 
O uso de helicópteros por órgãos da Segurança Pública e da Defesa Civil na 

defesa e no apoio à sociedade, como as Polícias Militares, Corpos de Bombeiros e 

Polícias Civis no Brasil, têm se tornado cada vez mais comum. Tomando como 

exemplo, as operações aéreas emergenciais praticadas por bombeiros militares, sua 

utilização proporciona um rápido atendimento à sociedade, tornando-se possível 

“desencadear objetivamente ações de respostas efetivas demandadas pela 

sociedade” (LOPES, 2007). 

Para Junior (2012), a incorporação de helicópteros nas ocorrências do Corpo 

de Bombeiros Militar proporcionou maior agilidade nos atendimentos à comunidade, 

muito pertinente, nas áreas de difícil acesso terrestre, bem como, as localidades que 

superam o tempo hábil para efetuar o socorro apropriado. Dentre as possibilidades 

de utilização dessas aeronaves destacam-se: busca e salvamento; combate, 

prevenção e monitoramento de incêndios; atendimento pré-hospitalar; e ações 

humanitárias e de defesa civil em situações de emergência e calamidade pública. 
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A primeira ocorrência de grande vulto, no âmbito do salvamento, com uso do 

helicóptero, já registrado, foi o incêndio no edifício Andraus, sucedido em 24 de 

fevereiro de 1972. Com 30 andares, sito à Av. São João, na cidade de São Paulo, o 

edifício era referência na época, pois possuía escritórios da Petrobras, da Shell, de 

companhias de seguros e lojas de departamentos (BENI, 2011). 

Expondo a relevância do uso do helicóptero no acontecimento em questão, 

Beni (2010) informou que das cerca de 1.200 pessoas que estavam no edifício em 

chamas, 700 foram retiradas com o uso de helicóptero, haja vista que as chamas se 

propagavam com muita rapidez e o único modo de salvar as pessoas foi por 

intermédio de um heliponto do prédio, e, naquela ocasião, os helipontos eram 

escassos na cidade. O caso tomou grande repercussão nas mídias, levantando 

discussões sobre o uso de helicópteros para salvamento e resgate de vítimas, bem 

como a construção de helipontos e heliportos. 

Decerto que, após o caso do incêndio no edifício Andraus, foram feitas 

aquisições de aeronaves, tanto aviões quanto helicópteros, para uso nos comandos 

militares, em especial pelas polícias e corpos de bombeiros militares (BENI, 2010). 

 
Figura 3 - Helicópteros atuando no salvamento de vítimas do incêndio no edifício 

Andraus. 

 

Fonte: Beni (2011). 
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1.4.2 Custo Benefício 
 
 
Em síntese, os modelos AS 350 B, B2 e B3, produzidos pela Helibrás e mais 

conhecidos como “Esquilo”, são os mais usados pelos órgãos de segurança pública 

nas missões de defesa civil e de emergência, bem como em missões policiais, em 

virtude de seus atributos técnicos e operacionais que admitem sua utilização nos 

mais diversos campos de ação emergencial (LOPES, 2007). 

Dentre os modelos citados acima, o AS 350 B não é mais fabricado, haja 

vista que esse modelo não atendia com tanta eficiência as ocorrências. Os modelos 

subsequentes (AS 350 B2 e B3) são de comum uso nos órgãos subordinados à 

Segurança Pública dos Estados brasileiros, sendo 80% da frota representada pelo 

modelo AS 350 B2, em virtude de seu custo benefício (ARAÚJO, 2012). 

Para Araújo (2012) o uso de helicóptero nas ações do Corpo de Bombeiros 

gera economia considerável nos atendimentos de média e alta complexidade. Haja 

vista que os custos com acidentes automobilísticos podem chegar a R$ 3.200,00 em 

lesões graves e R$ 144.000,00 quando ocasiona óbitos. Ainda, o transporte 

aeromédico está regulamentado pela Diretriz de Procedimento Operacional 

Permanente nº 20, vigente no Corpo de Bombeiros Militar de Santa Catarina. 

O AS 350 B não é mais produzido e o valor de usado é U$ 1.000.000,00. [..]. 

O AS 350 B consegue cumprir parcialmente as missões Bombeiro Militar e por isso 

obriga as equipes de bombeiros realizarem adequações que prejudicam tanto o grau 

de excelência da missão, quanto o conforto das pessoas. 

 
[...] AS 350 B2 [...], custa aproximadamente U$ 3.860.000,00. A capacidade 
dessa aeronave é de transportar de cinco a seis pessoas, incluindo a 
tripulação. O AS 350 B2 é indicado para o transporte de carga externa, com 
capacidade de 1.160 Kg de carga no gancho. 

 
[..]. O valor de um AS 350 B3 novo é de U$ 3.800.000,00, já uma aeronave 
usada fica em torno de U$ 3.400.000,00. A capacidade dessa aeronave é 
de transportar de cinco a seis pessoas, incluindo a tripulação. (ARAÚJO, 
2012, p 45-47).  

 
No tocante a titulação para a pilotagem de helicópteros, Motelievicz (2012), 

relata em suas pesquisas, que, a qualificação exigida para os profissionais da 

aviação civil, seja piloto ou tripulante, é respectivamente: a licença de Piloto 

Comercial de Helicóptero (PCH) ou Piloto Privado de Helicóptero (PPH) e a licença 

de Operador de Equipamentos Especiais (OEE). 
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Os cursos de piloto são divididos em duas etapas: a primeira parte se trata 

de lições teóricas e a avaliação teórica; e a segunda parte é justamente a prática de 

pilotagem, com a avaliação prática depois de cumpridas as horas mínimas de voo 

exigidas, sendo 40 (quarenta) horas para PPH e 150 (cento e cinquenta) horas para 

PCH, de acordo com o Regulamento Brasileiro da Aviação Civil RBAC nº 61 da 

ANAC. 

 
 

1.4.2.1 Fundos de financiamento e convênios 
 
 
O Fundo Amazônia é um fundo de financiamento de natureza contábil do 

BNDES, destinado a ratear recursos para a execução de aplicações não 

reembolsáveis em ações de prevenção, monitoramento e combate ao 

desmatamento e de promoção da conservação e do uso sustentável das florestas no 

bioma Amazônia, nas seguintes áreas estabelecidas pelo Decreto n° 6.527, de 

01.08.2008, dentre elas: Gestão de florestas públicas e áreas protegidas; Controle, 

monitoramento e fiscalização ambiental; Manejo florestal sustentável; e outros.  

A Instituição Proponente encaminha a Consulta Prévia ao BNDES (anexo I) 

endereçada ao seu Departamento de Prioridades (DEPRI), responsável pela 

Consulta Prévia.  Após os projetos serem pelo Comitê de Enquadramento e Crédito - 

CEC do BNDES, colegiado constituído por executivos da alta administração do 

Banco e que irão decidir pela aprovação ou não dos projetos para sua execução 

(BNDES/Fundo Amazônia, 2015). 

A Secretaria Nacional de Segurança Pública (SENASP) descentraliza 

recursos às Unidades da Federação, por meio da celebração de convênios, com 

vistas à implantação de uma Política Nacional de Segurança Pública. Dentre os 

meios de qualificação prevista na SENASP está o apoio de projetos que visam à 

aquisição de equipamentos voltados ao emprego de auxilio operacional as 

Instituições de Segurança Pública e Corpos de Bombeiros, de meios de transportes 

aéreos, terrestres e aquáticos, considerando-se as peculiaridades geográficas e a 

natureza da missão de cada instituição. 

 
[...] 
Aquisição de armas, munições e equipamentos letais e não letais; 
Veículos e aeronaves voltados ao emprego operacional, administrativo e 
técnico-científico; (SENASP, 2006). 
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1.4.3 O Emprego do Helicóptero nas ações de Defesa Civil em Roraima 
 
 
Uma das situações onde há necessidades do uso de helicópteros nos 

serviços de bombeiros e operações de Defesa Civil é o combate a incêndios de 

grande vulto, sobretudo os incêndios florestais. No que se refere ao Estado de 

Roraima, Araújo (2012) argumentou em seu estudo os grandes incêndios ocorridos 

em 1998 no Estado de Roraima, mais precisamente nos meses de março e abril, 

quando a Polícia Militar de Minas Gerais enviou para Roraima dois helicópteros 

modelo “Esquilo”. 

Em decorrência da significância do evento, utilizaram-se muitas formas de 

aplicação do helicóptero, explorando ao máximo seus potenciais de combate a 

incêndios. Na ocasião, houve o lançamento de água pelas aeronaves sobre as 

chamas, operando um equipamento chamado de bambi bucket, além da localização 

e do monitoramento dos focos de incêndio nas regiões de risco. (ARAÚJO, 2012). 

 
Figura 4 - Helicóptero utilizando bambi bucket no combate a incêndio em área de 

difícil acesso terrestre. 

 

Fonte: Araújo (2012). 

 
Segundo Cordeiro Junior (2012), os incêndios ocorridos em 1998 resultaram 

em aproximadamente 13 mil km² de floresta incendiada. Devido à amplitude do 
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incêndio florestal ocorrido, foram desenvolvidas novas técnicas do emprego de 

helicóptero para este fim. 

Fazendo-se um adendo ao contexto, os grandes incêndios em Roraima se 

devem principalmente ao período de estiagem associado ao fenômeno natural El 

Niño. 

 
El Niño é um fenômeno climático de caráter atmosférico-oceânico 
caracterizado pelo aquecimento anormal das aguas superficiais e 
subsuperficiais do Oceano Pacifico Equatorial. Este fenômeno provoca seca 
prolongada e fora do padrão, especialmente no norte da Amazônia 
(PEREIRA, 2012). 

 
Retornando ao assunto sobre uso de helicóptero em Roraima, uma 

informação bastante pertinente está na publicação de Piloto Policial (2015), onde 

consta uma relação de unidades aéreas a serviço das diversas atividades da 

Segurança Pública de todas as unidades federativas do Brasil. E o Estado de 

Roraima é o único que não possui registro de qualquer unidade aérea a serviço da 

Segurança Pública. 
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2 OBJETIVOS 

 
 
A pesquisa se desenvolveu a partir dos seguintes objetivos. 

 
 

2.1 GERAL 
 
 

Avaliar a importância de se utilizar helicóptero no âmbito da Defesa Civil no 

Estado de Roraima. 

 
 
2.2 ESPECÍFICOS 
 
 

- Apontar o uso de helicóptero dentro das ocorrências da Defesa Civil no 

Estado de Roraima. 

- Analisar as vantagens e desvantagens do helicóptero para emprego nas 

emergências em Roraima. 

- Verificar a existência de estudo para aquisição ou locação de helicóptero no 

CBMRR. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 
 

Para o desenvolvimento da pesquisa, foram seguidos os seguintes tópicos. 
 
 

3.1 TIPO DE ESTUDO 
 
 
O estudo teve abordagem tanto qualitativa quanto quantitativa, buscando a 

compreensão dos aspectos humanos e seu dinamismo, cujo caráter foi bibliográfico 

e documental. Seu desenvolvimento se deu por meio de pesquisa de campo, através 

de questionário com militares do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima com certo 

tempo de serviço nessa corporação; por meio de entrevista com Oficial do CBMRR 

que possui experiência na área da aviação de asa rotativa em Roraima; e através de 

coleta de informações e relatórios de missões da Defesa Civil de Roraima. Ainda, 

contou com artigos e trabalhos científicos publicados com temas relacionados. 

Ainda foi utilizado o procedimento bibliográfico, que é desenvolvido mediante 

material já elaborado por autores, como livros, artigos científicos, jornais, revistas, 

monografias, entre outros (BEUREN, 2008). 

Pode ser considerada também como pesquisa de campo, a qual tem como 

objetivo principal a compreensão do conhecimento da população de forma clara e 

coesa, contribuindo para a formação de opinião crítica sobre o tema, utilizando 

diferentes tipos de pesquisa, como, pesquisa bibliográfica, documental, pesquisa 

participante, pesquisa descritiva, entre outras. (GERHARDT e SILVEIRA, 2009). 

Conforme Gerhardt e Silveira (2009), à pesquisa qualitativa, enfatiza a 

realidade não se contendo na expressão matemática dos resultados, observando o 

contexto da pesquisa sem modificá-la, possibilitando que o leitor tenha a 

compreensão real dos fatos e como eles ocorrem, por intermédio de livros, 

periódicos, enciclopédias entre outros. Já a pesquisa quantitativa baseia-se em 

pensamentos lógicos e atributos mensuráveis da experiência humana e os 

resultados dos dados são quantificados na linguagem matemática e suas variáveis. 

No desenvolvimento desta pesquisa, utilizou-se também o procedimento 

documental que, conforme Silva (2010), esse procedimento utiliza material que 

ainda não recebeu tratamento analítico ou que pode ser reelaborado. Já para Sá-

Silva (2009) este tipo de pesquisa é similar à pesquisa bibliográfica, é de comum uso 

de “livros, revistas, documentos legais, arquivos em mídia eletrônica”, como fonte 
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primária, onde, o pesquisador tem acesso direto aos dados que serão analisados, ao 

passo que na fonte secundária, as informações são obtidas a partir de outras 

pesquisas cientificas. 

 
 

3.2 COLETA DE DADOS 
 
 
A pesquisa se deu mediante a solicitação por meio de um documento oficial 

partido da Coordenação de Ensino Bombeiro Militar, justificando a relevância da 

pesquisa, para ter acesso ao setor de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar de 

Roraima, para coletar informações sobre as atividades realizadas pelo setor, as 

quais demandaram o uso de helicóptero. 

Além disso, essa pesquisa foi dividida em dois momentos. No primeiro 

momento foi aplicado um questionário (apêndice I), contendo oito perguntas 

fechadas, de forma aleatória a uma amostra de 44 (quarenta e quatro) bombeiros 

militares, sendo nove Oficiais e 35 (trinta e cinco) Praças do CBMRR que possuem 

tempo de serviço na corporação de, no mínimo, cinco anos. Todos esses militares 

autorizaram a divulgação das informações presentes no referido questionário, o qual 

segue apêndice.  

No segundo momento, após assinado o Termo de Consentimento Livre e 

Esclarecido (apêndice II), foi realizada uma entrevista com o responsável pela 

Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira do CBMRR, o Sr. TC QOCBM 

Everson dos Santos Cerdeira. A entrevista conteve seis perguntas abertas de livre 

resposta do entrevistado com as seguintes temáticas: valores de aquisição ou 

locação de helicópteros ao CBMRR, custos com formação de pilotos, dentre outros, 

cujo roteiro segue em apêndice (apêndice III). 

 
 
3.3 ANÁLISE DOS DADOS 

 
 
Para o tratamento dos dados referente ao questionário, as informações 

foram passadas para o programa Microsoft Excel 2010, para contabilização e 

elaboração de gráficos. 
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Com relação à entrevista, a mesma foi realizada com utilização de um 

gravador de voz e posteriormente transcrita em forma de texto, por meio do 

programa Microsoft Word 2010, para melhor compreensão das temáticas abordadas.
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4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 
 
4.1 RESULTADOS DA PESQUISA DE CAMPO 

 
 
Os itens seguintes mostram os resultados da pesquisa de campo realizado 

no Quartel do Comando Geral do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, contando 

com análise documental, aplicação de questionário e realização de entrevista a 

militares do CBMRR. 

 
 

4.1.1 Análise documental 
 
 
Após análise de documentos e materiais publicados, são apresentados os 

resultados a seguir. 

 
 

4.1.1.1 Emprego em incêndios em Roraima 
 
 

Concernente aos dados abstraídos do relatório de Atividades Realizadas nas 

Operações RR dos anos de 2008 a 2015, obtido na Defesa Civil do Estado de 

Roraima, sobre as atividades que demandaram o uso de helicópteros no Estado, foi 

constatado que no ano de 2010, utilizou-se três helicópteros, sendo um modelo 

Esquilo do Governo de Roraima e outros dois modelos Long Ranger do IBAMA, 

além dois aviões-tanque para combate a incêndios do ICMBio e um avião Cessna 

210 (usado em transporte e monitoramento) do CBMDF. 

 
Figura 5 - Helicóptero Long Ranger do IBAMA atuando no apoio logístico aos 

brigadistas, durante a Operação Roraima Verde 2010. 

 

Fonte: Apresentação Operação Roraima Verde (2010). 
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As operações de combate a incêndios do ano de 2010 ocorreram em 

conjunto com equipes do IBAMA, FEMACT, ICMBio e CIPA/PMRR, com um objetivo 

comum de realizar ações educativas a comunidade e repressivas nas regiões 

consideradas críticas, com o intuito de inibir atos criminosos e reduzir a ilegalidade 

das queimadas clandestinas. As queimadas com finalidade de limpar pastos 

comumente ocorrem no período de estiagem, em um clima propício para a 

propagação de queimadas e grandes incêndios florestais, conforme dados do 

relatório da Defesa Civil. 

Sob o mesmo ponto de vista de Araújo (2012), sob a intensa ação do 

fenômeno El Niño, Roraima teve o maior incêndio florestal já registrado no ano de 

1998. Fazendo uso de dois helicópteros do modelo esquilo, advindo do Estado de 

Minas Gerais, para atuarem no combate ao incêndio, as mesmas aeronaves ainda 

foram utilizadas para fazer o mapeamento da área atingida e o rastreamento e 

monitoramento de focos de incêndio. 

Assim, Jucá e Pinto (1998) relataram, no Relatório Final do Senado Federal 

referente aos incêndios de 1998 em Roraima, que o aparato operacional era 

formado por 130 militares do Exército, 180 bombeiros do Distrito Federal, 56 

bombeiros de Minas Gerais, 127 bombeiros da Argentina e 169 policiais militares de 

Roraima. Entre os recursos operacionais iniciais utilizados havia 04 (quatro) 

helicópteros argentinos, 02 (dois) helicópteros e 01 (um) avião venezuelanos e 01 

(um) helicóptero brasileiro. Contudo, até o fim das operações, o Estado contou com 

um total de 12 (doze) helicópteros atuando no combate a incêndios, jogando água 

sobre os focos. 

Nesse contexto, Pereira (2012) afirma que a maioria dos incêndios florestais 

ocorrem por ação direta dos homens por desmatamentos ligados as queimadas. 

Roraima ainda possui um agravante: a ação do fenômeno climático El Niño, que 

provoca forte seca por grande período de tempo na região e a vegetação do estado 

corrobora para o inicio de incêndios, pois a matéria orgânica existente no chão 

somado ao tipo de vegetação acelera o alastramento do fogo. 

Conforme os dados obtidos, em 2008 foram executadas 65 ações de 

combate a incêndios, no período de fevereiro a abril, e foram realizadas somente 

duas queimadas controladas pelas bases instaladas no interior. Essas queimadas 

ocorreram principalmente nos municípios de Boa Vista, Iracema, Cantá e Bonfim 

que poderiam ter suprimido de forma mais célere suas necessidades com 
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helicóptero atuando no monitoramento das áreas e no planejamento tático das 

ações para as equipes em solo. 

Similarmente, as ações de 2009 tiveram 34 ocorrências de incêndio florestal, 

sem efetivo com base no interior, atingindo os municípios de Cantá, Boa Vista e 

Mucajaí; e 2014 com 75 ocorrências de incêndios do tipo florestal e terreno baldio, 

difundidos nos municípios de Bonfim, Caracaraí, Mucajaí, Iracema e Boa Vista. 

Decerto que o Estado possui uma extensão de área de 224.303,187km², em 

consonância com o IBGE (2015), sendo imperativo o uso de aeronaves para 

executar o monitoramento das áreas com focos de calor e incêndios. 

Conforme SEDEC (2015) faz-se “o mapeamento de suscetibilidade, ameaça, 

perigo e vulnerabilidade” para obter um mapa dos locais de risco, dessa forma 

podendo fazer previsões, intermediados por estudos científicos, para atuar no 

gerenciamento dos riscos e desastres. 

No relatório de operações obtido na Defesa Civil, pode-se concluir que 

somente nas atividades realizadas em 2010 houve o uso de helicóptero nas ações. 

Para Fonseca (2010), o estado de Roraima possui uma região denominada “Arco de 

Fogo” que se estende ao longo de Iracema, Campos Novos, no entorno de Mucajaí, 

passa por Alto Alegre e chega ao Amajari, prolongando-se até a fronteira com a 

Venezuela. 
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Figura 6 - Imagem de satélite mostra focos de incêndios na região conhecida como 
"Arco do Fogo". 

 

Fonte: OEco (2010). 

 
Fonseca (2010) salienta ainda que, no mesmo ano, foram mais de 300 focos 

de calor registrados pelas imagens de satélite do Instituto Nacional de Pesquisas 

Espaciais (INPE), incêndios esses que foram amenizados graças às chuvas que 

caíram dias após. 

Em Roraima os registros indicam que o uso de helicóptero, cedido por 

grupamentos aéreos de outros estados ou mesmo de instituições governamentais, 

se deu no combate a incêndios florestais em consonância com o Atlas Brasileiro de 

Desastres Naturais. Ainda, o Estado de Roraima apresenta vulnerabilidades naturais 

como secas prolongadas que provocam incêndios florestais (no período de outubro 

a março); enxurradas, alagamentos (período de abril a setembro); e vendavais. Tais 

vulnerabilidades geraram 67 registros de desastres naturais em Roraima, com 

grandes perdas ambientais, humanas e materiais. (CEPED UFSC, 2013). 

Esse fato chama atenção, visto que, em concordância com os relatórios de 

atividades da Defesa Civil de Roraima, helicópteros foram utilizados, em suma, para 
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combate a incêndios florestais/no lavrado. Desta forma, minimizaram-se os impactos 

ambientais (danos à flora e à fauna) que provocam perdas de habitats e alimentos 

dos animais selvagens, além de reduzirem os gases poluentes liberados na 

atmosfera, a exemplo do gás carbônico (CEPED UFSC, 2013). 

As previsões do INPE (2015) apontaram para focos de incêndios ativos 

principalmente nos meses de janeiro a abril, onde o maior número de focos de 

incêndio ocorreu em março de 2003 com 2.417 pontos detectados. Somente no ano 

de 2015, até início do mês de novembro, já foram detectados 1.477 focos de 

incêndios, conforme a tabela comparativa de foco de incêndios ativos (anexo I). 

Já no ano de 2015 houve ações de combate a incêndios florestais e 

distribuição de água para a população atingida pela seca nos meses de janeiro a 

março, nos municípios de Amajari, Alto Alegre, Cantá, Mucajaí, Iracema, Boa Vista, 

Caracaraí, Rorainópolis e Pacaraima, o que totalizou 348 ações de combate a 

incêndios e o abastecimento de 600 famílias, aproximadamente. Além de terem sido 

ofertados cursos de capacitação de voluntários civis (Curso de Combate e 

Prevenção de Incêndios para Produtores Rurais). Ainda contou com apoio de 50 

Bombeiros do Estado do Amazonas. 

O Secretario Executivo da Defesa Civil do Estado, Coronel Cleudiomar 

relatou em uma entrevista ao portal G1/Roraima (2015) que “a estiagem de 2015 

supera a ocorrida em 1998”, levando em consideração que o período chuvoso no 

Estado, conhecido como inverno, vai de abril a setembro, enquanto que o período de 

seca, equivalente ao verão, sucede de outubro a março. 

 
 

4.1.1.2 Emprego em enchentes em Roraima 
 
 
Os únicos registros encontrados referentes a enchentes em Roraima foram 

acerca da histórica inundação ocorrida em 2011, que resultou em várias áreas 

inundadas no Estado e em apartação de rodovias federais e estaduais. 

Visto isso, Baldi (2011) reporta que um helicóptero Esquilo, modelo H 350 

(Esquilo AS 350 B3+), do Grupamento Aéreo do Estado do Amazonas, veio a 

Roraima auxiliar na assistência aos desabrigados das enchentes provocadas pelas 

fortes chuvas ocorridas no ano de 2011. Na ocasião foram realizados transporte de 
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medicamentos e alimentos não perecíveis e ainda atuou na busca e resgate de 

vítimas. 

As imagens a seguir foram efetuadas a bordo do helicóptero do Grupamento 

Aéreo do Amazonas, durante o período supracitado. 

Figura 7 - BR 174 encoberta pela enchente (sentido Manaus-AM); à direita, vista 
aérea da RR 319 que liga Boa Vista a Normandia, parcialmente 
submersa. 

  

Fonte: Baldi (2011). 

 

Figura 8 - Bairro Caetano Filho (conhecido como Beiral) parcialmente inundado; à 
direita, a Orla Tawmanã, com a plataforma inferior completamente 
encoberta pelas águas do Rio Branco. 

 

Fonte: Baldi (2011). 

 
O GRAer/AM, durante a Operação Cidadania 2011, realizou resgate de um 

cidadão que se encontrava perdido na mata por 26 dias no município de Iracema. 
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Figura 9 - Chegada em Boa Vista após o regate de um cidadão perdido na mata no 
município de Iracema. Na foto, o cidadão resgatado acompanhado dos 
integrantes do GRAer/AM e de militares do CBMRR. 

 

Fonte: Tupinambá (2011). 

 

Baldi (2011) ratifica que após o decreto de Situação de Emergência em seis 

municípios de Roraima, inclusive a capital Boa Vista, a operação foi dividida em 

duas fases: a primeira atuou na recuperação do bem público e a segunda atuou em 

virtude das decretações de SE e ECP.  

O fato acima não consta no relatório como de operações da Defesa Civil de 

Roraima. De acordo com o mesmo, no período de 2011 a 2013 não houveram 

atividades desenvolvidas registradas, tampouco houve uso de aeronaves. O relatório 

segue anexo (anexo III). 

 
 

4.1.2 Análise do Questionário aplicado 
 
 
Com relação ao questionário aplicado a 44 (quarenta e quatro) militares do 

CBMRR, os resultados foram tabulados e transformados em gráficos para melhor 

compreensão, conforme segue. 

Primeiramente, salienta-se que de todos os militares participantes da 

pesquisa, 66% possuem mais de 10 anos de serviço na corporação, conforme 
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gráfico abaixo, demonstrando assim o nível de experiência nas atividades de 

bombeiro e trazendo a credibilidade nos julgamentos das questões respondidas, 

além de considerar o posto ou graduação do militares. 

 
Gráfico 1 - Nível de hierarquia dos militares participantes da pesquisa 

 

 

Gráfico 2 - Experiência profissional dos militares participantes da pesquisa 

 

 
4.1.2.1 Vantagens e desvantagens do helicóptero para emprego nas emergências 

em Roraima. 
 

 Em relação às vantagens e as desvantagens do uso de helicópteros nas 

ações de Defesa Civil do Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, observa-se que, 
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dentre as vantagens apontadas destacam-se: Apoio logístico a equipe de missão; 

Monitoramento/Planejamento; Atendimento Pré-hospitalar; Prevenção e/ou combate 

a incêndios florestais/Incêndios Urbanos; Transporte de equipes especializadas para 

locais de sinistros ou de outras ocorrências que exijam rápido deslocamento; 

Salvamento em altura; Salvamento terrestre; Tempo de resposta diminuído; em 

consonância com o gráfico abaixo, resultado da avaliação do questionário aplicado a 

militares do CBMRR. 

 
Gráfico 3 - Atividades para uso de helicótero, avaliadas em nível de importância 

pelos militares do CBMRR. 

 

 
Sob o ponto de vista de Junior (2011) o “voo pairado” dessas aeronaves, 

permite melhor deslocamento para áreas onde não há pistas de pouso e decolagem, 

diferentemente das aeronaves de asas fixas. Desta forma, os helicópteros se 

destacam em pousos e decolagens em espaços pequenos com alta capacidade de 

resposta aos cidadãos.  

De forma similar, Araújo (2012) afirma que, devido à versatilidade do 

helicóptero, seu uso por corporações governamentais promove maior agilidade na 

execução das atividades dos grupamentos aéreos (Corpo de Bombeiros Militar, 

Policia Militar e Policia Civil) atinentes à busca e salvamento, atendimento pré-
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hospitalar, Defesa Civil, controle de incêndios resultando na melhor preservação do 

meio ambiente. 

Piloto Policial (2011) reportou que, durante a Operação Cidadania 2011 

(enchentes em Roraima), comprovou-se na prática, pelo Grupamento Aéreo do 

Estado do Amazonas (GRAER/AM), que somente com um vetor aéreo poderia se 

chegar de forma segura, rápida e eficaz a muitas comunidades que ficaram 

totalmente isoladas, haja vista a dificuldade de locomoção, transporte e remoção, 

dando assim surgimento à necessidade imperiosa do emprego de aeronaves para 

dispor ajuda aos mais necessitados. 

O gráfico seguinte aponta um percentual de 100% dos participantes da 

pesquisa que responderam ser importante o uso de helicóptero nas missões do 

CBMRR.  Pratts (2009) relata que, na inclusão dessas aeronaves no CBMSC, houve 

a execução de varias ocorrências que foram atendidas com eficiência e bem vistas 

pela sociedade, devido à rápida resposta do corpo de bombeiros e da defesa civil 

com o uso desses aparelhos. 

 
Gráfico 4 - Importância quanto ao uso de helicóptero no CBMRR. 

 

 
Sobre as desvantagens, tiveram como destaques: Falta de heliporto (local 

de estacionamento, abastecimento, manutenção [...] do helicóptero); Combustível; 

Manutenção; Formação de pilotos; Formação de tripulantes. E como desvantagem 

de pequena dificuldade obteve-se: helipontos (local de pouso e descolagem do 

helicóptero), como mostra o gráfico 5. Pode-se considerar que as desvantagens 
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apontadas estão diretamente associadas ao alto custo gerado na aquisição e 

manutenção dessas aeronaves. 

 
Gráfico 5 - Desvantagens para uso de helicópteros nas ações de Defesa Civil em 

Roraima, em nível de dificuldade/desvantagem. 

 

 
Para Gonçalves (2012) quando se fala de uso de aeronaves, seja aviões ou 

helicópteros, nas atividades do Corpo de Bombeiros Militar destaca-se seu uso no 

combate a incêndios, justamente pela extensão territorial do país. Assim as 

aeronaves proporcionam celeridade no cumprimento das ocorrências.  

O gráfico a seguir mostra que mais da metade dos militares pesquisados, 

mais precisamente 52%, possuem experiência com a utilização de helicóptero em 

alguma missão do CBMRR, trazendo assim uma maior ponderação na qualidade 

dos resultados obtidos. 
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Gráfico 6 - Participação em missão com uso de helicóptero. 

 

 
Logo abaixo, o resultado do julgamento da operacionalização do helicóptero 

por quem participou de alguma missão com esse aparelho, com decisão unânime 

julgando 100% positivo o fato de ter sido empregado esse tipo de aeronave nas 

missões. 

 
Gráfico 7 - Julgamento do uso do helicóptero nas missões, conforme gráfico 7. 
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4.1.2.2 Custos para possuir e manter helicóptero nas atividades operacionais 
 
 
Para Pratts (2008) os custos com a capacitação de mecânicos militares para 

executar a manutenção de helicóptero podem chegar a R$ 40.000,00 (quarenta mil 

reais) aos cofres públicos por militar capacitando, além de custos com peças de 

reposição que chegam a R$ 8.000,00 (oito mil reais), sendo necessário instaurar 

processo de licitação para o fornecimento das peças por empresas terceirizadas 

especializadas.  

No que se refere aos valores para construção variam de acordo com o 

modelo do helicóptero. Em modelos de menor porte como o BELL JET RANGER as 

dimensões do seu helipontos são de 18M X 18M; Já os modelos mais comuns às 

secretarias de segurança pública, como BELL LONG RANGER, BELL 407, 

ESQUILO, EC 130 B4, EC 135, tem em suas dimensões 19M X 19,50M. As 

dimensões dos helipontos podem alcançar até 28M x 28M (AIRSOFT HELIPONTOS, 

2015). 

As áreas de helipontos ou heliporto sobre edifícios devem possuir porta 

corta-fogo, piso incombustível e térmico, escada com acesso a área de refúgio e 

possuir um guarda corpo, tudo em conformidade com a portaria nº 18 de 1974. Os 

valores podem superar facilmente a quantia R$ 2 milhões, a depender das 

dimensões exigidas pelo modelo do helicóptero. 

Quanto aos gastos com combustível, dependendo da aeronave, a hora 

voada chega a custar US$ 400,00 (quatrocentos dólares americanos), devendo ser 

levado em consideração o tamanho da frota a ser deslocada e a localização da base 

de operações, podendo então haver um reajuste neste valor. Vê-se que o Corpo de 

Bombeiros, que possui orçamento independente, deverá fazer previsão 

orçamentária e financeira anterior a uma possível aquisição da aeronave (PRATTS, 

2008). 

 
Tabela 4 - Preços dos modelos de helicópteros. 

Modelo Valores 

Bell Ranger III fabricado pela 
BELL Helicopter Textron. 

US$ 850.000,00 (valor da aeronave usada). 

Bell 206 Long Ranger IV 
US$ 3.100.000,00 (aeronave nova)             
US$ 1.700.000,00 (aeronave usada) 

Bell 407 US$ 3.250.000,00 (aeronave nova)             
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Modelo Valores 

US$ 2.300.000,00 (aeronave usada) 
AS 350 B, fabricado pela 
HELIBRAS. 

US$ 1.000.000,00 (aeronave usada) 

*AS 350 B2, fabricado pela 
HELIBRAS. 

US$ 3.860.000,00 (aeronave nova) 

AS 350 B3, fabricado pela 
HELIBRAS. 

US$ 3.800.000,00 (aeronave nova) 

US$ 3.400.000,00 (aeronave usada)  

EC 130 B4, fabricado pela 
HELIBRAS. 

US$ 4.100.000,00 (aeronave nova) 

US$ 2.500.000,00 (aeronave usada) 

KOALA 119 Ke, fabricada pela 
Agusta Westland 

US$ 4250.000,00 (aeronave nova) 

US$ 3.625.000,00 (aeronave usada) 

**EC 135/EC 145 – 

*Aeronave mais utilizada pelo Corpo de Bombeiros Militar no Brasil; com capacidade para 1.160Kg de 
carga no gancho; 
**Aeronave usada para transporte aeromédico; 
Fonte: ARAÚJO (2012). 

 
Abaixo, encontra-se o resultado subjetivo de 95% dos participantes da 

pesquisa que consideram importante a obtenção de helicóptero pelo CBMRR. 

 

Gráfico 8 - Julgamento da importância de obtenção de helicóptero pelo CBMRR. 

 

  

95% 

5% 

Acha importante o CBMRR obter 
helicóptero 

Sim

Não



49 

4.1.3 Resultados da entrevista 
 
 
Após entrevista realizada com o TC QOCBM Everson dos Santos Cerdeira, 

Diretor da Diretoria de Gestão Orçamentária e Financeira do CBMRR, obteve-se os 

seguintes resultados. 

 
 

4.1.3.1 Estudos para aquisição ou locação de helicóptero no CBMRR. 
 
 
Perguntado ao entrevistado se há estudos sobre aquisição ou locação de 

helicópteros para o CBMRR, o entrevistado respondeu, conforme segue. 

 
 

4.1.3.1.1 Aquisição 
 
 
O entrevistado informou que há um estudo pela SESP – Secretaria de 

Estado da Segurança Pública, a qual possui uma comissão para elaboração do 

projeto de aquisição de aeronaves para fins de uso da corporação do corpo de 

bombeiros Militar de Roraima. A comissão foi criada em 2012, e somente em 2014 o 

projeto foi apresentado ao Governo de Roraima para aquisição da aeronave e 

também a construção de hangar.  

O projeto citado pelo entrevistado contempla 02 aeronaves para segurança 

pública. Visto que, ao dispor de uma aeronave em cada corporação (Polícia Militar, 

Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Civil) não haveria demanda suficiente, além 

dos custos elevados com aquisição e manutenção dessas aeronaves, tornando-se 

inviável tal ato. 

Na fala do entrevistado, o mesmo citou que “o custo de aquisição é em torno 

de R$ 12 milhões, e ainda há custos com a manutenção e um local para ficar essa 

aeronave. Por mês o Estado terá um custo de R$ 500 mil com aeronave em solo, 

parada, ainda que fique no hangar do Governo, pois os valores referentes às taxas 

são repassados para a Infraero”. 

Ainda acrescentou a existência de um estudo que foi introduzido no projeto 

Fundo Amazônia para aquisição de helicóptero, com custo total de R$ 12 milhões, 

porém foi cortado pelo BNDES. A análise de custo feita pelo CBMRR para o Fundo 
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Amazônia variou entre R$ 12 a R$ 14 milhões, pois abrange aeronaves mais 

completas. 

Para o BNDES/Fundo Amazônia (2015), os projetos que não se enquadram 

nos critérios podem ter seus objetivos rejeitados e os projetos suspensos. O Fundo 

Amazônia é uma instituição autorizada a apoiar o desenvolvimento de sistemas de 

monitoramento e controle do desmatamento em outros biomas brasileiros e em 

outros países tropicais. 

Os projetos enviados para avaliação no Fundo Amazônia objetivam 

contribuir de forma direta e indiretamente na redução do desmatamento da floresta 

amazônica. Os projetos devem conter as orientações previstas no portal 

FundoAmazônia.gov.br, e passará por uma Consulta Prévia e então, todas as 

informação são transmitidas ao BNDES (FUNDO AMAZÔNIA, 2015). 

Moura (2013) menciona um estudo semelhante no estado de Mato Grosso, 

onde o corpo de bombeiros daquele estado visou adquirir duas aeronaves de asas 

fixas para atuar no combate a incêndios florestais, com financiamento do Fundo 

Amazônia por intermédio do BNDES. 

Atinente à entrevista, respondeu que a formação de pilotos foi iniciada pela 

SENASP (Secretaria Nacional de Segurança Pública), onde alguns militares do 

Corpo de Bombeiro, Polícia Civil e Militar participaram do curso teórico, entretanto, a 

prática do curso de pilotagem não foi executada.  

O Fundo Nacional de Segurança Pública, da SENASP, apoia projetos na 

área de segurança pública e de prevenção a violência, descentralizando os recursos 

as Unidades da Federação por intermédio de convênios (SENASP, 2006). 

Continuou relatando que o convenio da SENASP foi dividido em duas 

etapas: 1- fazer a capacitação dos pilotos militares com o treinamento tanto teórico 

quanto prático; 2- a aquisição de aeronaves para os estados que estavam inclusos 

no convenio, e então as aeronaves seriam doadas para esses estados, devendo 

cumprir uma serie de requisitos existentes no convenio. A análise de custo para este 

convênio foi de R$ 7 milhões para atender as necessidades do estado. 

Para a SENASP (2006), dentro das ações de implantação do SUSP 

(Sistema Único de Segurança Pública), está previsto o item 4 faz menção ao 

reaparelhamento e modernização dos órgãos de Segurança Pública. Seu objetivo é 

a implementação de projetos de modernização e reaparelhamento das instituições 
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públicas e corpo de bombeiros de maneira que priorize seus funcionamentos e 

operações. 

Na fala do entrevistado “a contrapartida da SENASP é a formação de uma 

equipe contendo 04 pilotos e 06 tripulantes para receber as aeronaves, mas o 

estado não conseguiu montar a equipe”. Neste contexto a equipe deverá conter 

piloto, co-piloto, tripulante operacional e mecânicos, pois a decolagem do helicóptero 

é autorizada somente com a presença do mecânico. 

Para o entrevistado, o ideal é formar um grupamento de ações aéreas 

integradas com coordenação de SESP integrado por CBM, PC, PM e SAMU, a 

exemplo de outras unidades federativas. 

No site “Piloto Policial” (2015), consta a relação de todos os Estados 

brasileiros que possuem ou não unidades aéreas a serviço de alguma atividade da 

segurança pública, e dentre eles, pode-se destacar os que exercem essas 

atividades em conjunto, conforme citado no parágrafo anterior, tais quais Acre, 

Alagoas, Amapá, Ceará, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Pará, 

Paraíba, Paraná, Pernambuco, Rio Grande do Norte, Sergipe e Tocantins. Os 

demais Estados (com exceção de Roraima), possuem unidades aéreas em seus 

órgãos da segurança pública de forma independente.  

 
 

4.1.3.1.2 Locação 
 
 
De acordo com o entrevistado, a Casa Civil, através do gabinete militar, faz a 

locação de aeronaves de asas fixas e rotativas e a Polícia Militar e o Corpo de 

Bombeiro utilizam dessas aeronaves quando há necessidade para o auxílio na 

execução das suas atividades. Relatou, entretanto, que os pilotos são cedidos pela 

empresa locadora. Logo são pilotos civis que não possuem treinamento para 

enfrentar situações emergenciais, como por exemplo, nos casos de incêndios 

florestais.  

Afirmou que o helicóptero modelo esquilo disponível para locação, não tem 

adaptação para realizar atividades de defesa civil. A manutenção é feita pela 

locatária, inclusive, troca de peças e combustível. Sendo pago somente o uso das 

aeronaves em hora/voo. Para PUTTKAMMER (2008), os custos para os cofres 

públicos somam o valor de R$ 5.267,50 (cinco mil duzentos e sessenta de sete reais 
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e cinquenta centavos) por hora de voo, tendo a contratada a garantia mínima de 30 

(trinta) horas de voo por mês. 

Pratts (2008), o aluguel de aeronaves possui algumas vantagens, dentre 

elas, a possibilidade de transferir à contratada a execução das manutenções, ainda 

manter um mecânico qualificado a disposição da corporação, podendo atrelar ao 

contrato os custos com combustíveis. 

Na concepção de Puttkammer (2008), a locação impõe ao contratante a 

despesa anual de R$ 22.755.600,00 (vinte e dois milhões setecentos e cinquenta e 

cinco mil e seiscentos reais), além de gastos com as despesas administrativas que 

somam R$ 10.801,00 (dez mil oitocentos e um reais). Já os custos com aquisição os 

valores chegam a R$ 15.425.028,66 (quinze milhões quatrocentos e vinte e cinco mil 

e vinte e oito reais e sessenta e seis centavos). Em seu comparativo entre aluguel e 

compra de helicópteros em seus estudos, observa-se que os valores com compra 

são notoriamente mais reduzidos que a locação, porém, não há adicionado o valor 

da aeronave para aquisição.  

À entrevista, o mesmo respondeu que no inicio de 2015, o CBMRR foi 

adicionado no contrato para aluguel de aeronaves de asas fixas, para transporte de 

militares para locais de difícil acesso terrestre e para atender situações de 

emergências, a exemplo do vilarejo Santa Maria do Boiaçu. 

Relatou também que há um projeto de convênio com a Secretaria de 

Segurança Pública de Minas Gerais para a formação de pilotos militares, mas, com a 

alta da moeda americana o curso foi suspenso, pois o valor para qualificar um piloto 

gira em torno de US$ 120 mil. O fato inviabilizou a continuidade do curso até a 

redução do dólar americano. Para Roraima, relatou que o curso seria destinado a 04 

militares oficiais do Corpo de Bombeiros, usando de orçamento próprio da 

corporação, incluindo ainda 02 tripulantes. 

Entretanto, Puttkammer (2008) discorre em seu estudo que o governo, 

através da Secretaria de Segurança Pública, poderá fazer a contratação de pilotos 

civis para operacionalização do helicóptero. Assim, os custos com pilotos serão 

correspondentes ao salário mensal dos mesmos. Logo o valor mensal bruto do 

salário dos pilotos ficaria em R$ 4.019,34 (quatro mil e dezenove reais e trinta e 

quatro centavos). 

 Para o governo do Estado do Rio de Janeiro na ata de sessão pública com 

proposta de preços para formação de dez pilotos, observa-se que os valores 
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variaram de R$ 878.800,00 (oitocentos e setenta e oito mil e oitocentos reais) a R$ 

899.200,00 (oitocentos e noventa e nove mil e duzentos reais), conforme propostas 

apresentadas pelas escolas Edra aeronáutica LTDA; EFAI – Escola de Pilotagem 

LTDA; Minas helicópteros Escola de Aviação Civil LTDA; e HELIMAXY Escola de 

Aviação Civil LTDA (CBMERJ, 2013). 

Portanto, existem variantes para se operacionalizar helicóptero nas missões 

do CBMRR, desde que existam os profissionais habilitados e capacitados para seus 

cumprimentos, principalmente pilotos e mecânicos da aeronave. 

Quando perguntado se o Estado de Roraima ou mesmo CBMRR teria 

condições de manter um helicóptero o entrevistado respondeu que seria inviável 

com o orçamento atual do CBMRR além do mais o governo de Roraima está 

enfrentando uma crise financeira, e seu orçamento está voltado basicamente para 

folha de pagamento e serviços essenciais. Ademais o CBMRR deverá dispor de R$ 

7 milhões anual para custos com manutenção com helicóptero. 

Conforme os dados coletados com o entrevistado não há orçamento previsto 

para manter a aeronave, pois o plano orçamentário estadual, contendo o orçamento 

do Corpo de Bombeiro, Polícia Militar, Polícia Civil e Secretaria de Segurança 

Pública, que abrange os anos de 2016 a 2019, não há recursos para este fim. Muito 

embora houvesse uma previsão os valores foram cortados do orçamento, justificado 

pela crise financeira atual vivida no estado. 

Conforme citado na fundamentação teórica deste trabalho, mais 

precisamente no último parágrafo da página 28, o Estado de Roraima é a única 

unidade federativa do Brasil que não possui uma unidade aérea a serviço da 

segurança pública, ressaltando assim a importante necessidade de se preencher 

essa lacuna. 

 

 



54 

5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
 

O homem sempre esteve em busca de obter ou criar ferramentas, 

equipamentos ou aparelhos para sua comodidade ou com intuito de diminuir os 

esforços próprios do trabalho, como multiplicando suas forças, agilidades e 

velocidade para cumprir com celeridade essas atividades. Um dos maiores inventos 

do homem foi a criação de aparelhos que o possibilitasse o voo, como os inventos 

de balões, aviões e o helicóptero, o qual foi objeto desta pesquisa.  

O helicóptero é uma aeronave de asas rotativas amplamente versátil, que, 

devido a essa característica, é bastante utilizada nas missões ligadas à segurança 

pública nos estados brasileiros e no mundo, nas mais diversas atividades para 

auxiliar a população. 

No Estado de Roraima, os acessos à maioria das comunidades e municípios 

são precários, principalmente em períodos que ocorrem os sinistros. Estradas e 

pontes oferecem grandes dificuldades para se chegar às localidades do interior do 

Estado. E, para isso, o melhor modo é utilizando um vetor aéreo, podendo ser 

aviões e/ou helicópteros. A diferença é que os aviões dependem de uma área 

extensa para efetuar pousos e decolagens, e a eles só se dá acesso quando 

parados ao solo; já os helicópteros possuem a capacidade de aterrissar e pousar em 

pequenas áreas abertas, em virtude de essa operação ser de forma vertical. Além 

disso, o helicóptero pode ser acessado mesmo sem estar ao solo, ou seja, em voo 

pairado, o qual é uma das maiores capacidades dessa aeronave. 

O eixo central desta pesquisa objetivou promover discussões sobre o uso de 

helicóptero pelo Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, em especial pela Defesa 

Civil estadual. Neste sentido, foram apresentados os resultados referentes a cada 

objetivo proposto, destacando os três pontos fundamentais que envolvem a 

aquisição de helicópteros no Estado. 

O primeiro  diz respeito ao uso de helicóptero dentro das ocorrências da 

Defesa Civil do Estado de Roraima. Devido a suas condições climáticas peculiares 

no Estado de Roraima, onde as estações estão divididas em dois períodos (chuvoso 

e seco), verifica-se a necessidade de atuação qualificada da Defesa Civil para 

situações de perigo iminente, que por vezes, em suas ocorrências demanda o 

emprego de algum tipo de aeronave para incrementar o cumprimento das missões, 

principalmente para o combate a incêndios. 
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Grande parte das missões no Estado se tratou de incêndios florestais 

atingindo em especial a região chamada de “Arco do Fogo”, englobando os 

municípios de Mucajaí, Iracema, Alto Alegre e Amajari. Somente dos anos de 1998 e 

2010, este pesquisador encontrou registros sobre a utilização de aeronaves no 

combate e monitoramento dos incêndios e no transporte de militares para combate 

em solo. Contudo, sabe-se que foram utilizadas aeronaves de asas fixas e de asas 

rotativas também nos anos de 2003 e 2007, ambos em períodos de forte estiagem, 

conforme relatado por militares que participaram dessas operações. 

Entretanto, realça-se também o ano de 2011, que, ao contrário dos anos 

retro mencionados, destacou-se pela enchente histórica que afligiu vários municípios 

de Roraima, inclusive sua capital Boa Vista. Nesse mesmo ano, foi utilizado um 

helicóptero do Grupamento Aéreo do Estado do Amazonas, que auxiliou a Defesa 

Civil de Roraima em várias missões, entre elas o resgate de um cidadão perdido na 

mata, o transporte de mantimentos e medicamentos aos militares e funcionários 

empregados nas missões de mitigação, e o monitoramento das áreas inundadas e 

estradas apartadas pela força das águas. 

O segundo ponto reflete as vantagens e desvantagens do helicóptero para 

 emprego nas emergências em Roraima. Sob o ponto de vista dos 

participantes da pesquisa, as vantagens do uso dessa aeronave para os serviços de 

bombeiro são o apoio logístico a equipes em missão, o monitoramento e 

planejamento, o atendimento pré-hospitalar, a prevenção e/ou combate a incêndios 

florestais/incêndios urbanos, o transporte de equipes especializadas para locais de 

sinistros ou de outras ocorrências que exijam rápido deslocamento, o salvamento 

em altura, o salvamento terrestre (que inclui o resgate em matas), e, principalmente, 

o tempo resposta diminuído. 

Na contramão, são poucas as desvantagens, mas são levadas em 

consideração antes de uma possível aquisição, resumindo-se basicamente ao alto 

custo com a própria aquisição e a manutenção. Existe também a desvantagem em 

relação à autonomia que é menor se comparada a de aviões; seu alcance de voo 

não é tão longo quanto às aeronaves de asas fixas. Em contrapartida, o helicóptero 

pode aterrissar praticamente em qualquer lugar para abastecer, desde que nesse 

local haja o combustível utilizado pela aeronave, e em seguida continuar sua rota de 

voo. 
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Já o terceiro ponto trata de estudos de financiamento para aquisição ou 

locação de helicóptero, por meio de entrevista com o diretor da DGOF do CBMRR, o 

Sr. TC QOCBM Everson dos Santos Cerdeira, o qual relatou a existência destes 

estudos para aquisição ou locação, ainda a formação de pilotos militares. Onde 

observou-se cores nos gastos públicos devido a crise financeira atual. 

Um dos meios de aquisição de helicópteros ocorreria pelo Fundo Amazônia 

por financiamento do BNDES. A aquisição do helicóptero completo supriria as 

necessidades do estado no que se refere a incêndios florestais, pois é a principal 

ocorrência vivenciada em Roraima anualmente. O custo total com aquisição ficaria 

em torno de R$ 12 milhões e R$ 500 mil manutenção em geral. 

Sabendo que esta aeronave seria útil para atender as demandas da Defesa 

Civil Estadual, verifica-se a carência de estudos voltados para esta temática e 

também um estudo de programação financeira por parte do Corpo de Bombeiros 

para aumentar o orçamento anual para arcar com os custos de uma possível 

aquisição ou mesmo em caso de locação. 

Vale ressaltar novamente que 100% dos militares participantes da pesquisa 

julgam importante a utilização de helicóptero nas atividades de bombeiros, inclusive 

da Defesa Civil, reforçando assim a relevância de se possuir de alguma forma essa 

aeronave para melhor cumprimento das missões em prol da sociedade roraimense. 

Por fim, esta pesquisa vem a contribuir com as instituições aqui estudas 

trazendo algumas questões que envolvem o uso de helicóptero no âmbito militar. 

Traz como resultado a afirmação de que é relevante o emprego de helicópteros no 

Estado de Roraima para atender as demandas da Defesa Civil, como também dos 

demais órgãos da Secretaria de Segurança Pública do Estado, como se vê em 

outros estados com a formação de grupamentos aéreos que atuam de forma 

conjunta na segurança e bem estar da população. 
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APÊNDICE I – Questionário aplicado a militares do CBMRR para subsidiar TCC 
 
 

Tema: A RELEVÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE HELICÓPTERO NO ÂMBITO DA 

DEFESA CIVIL NO ESTADO DE RORAIMA 

Objetivo Geral: Avaliar a importância de se utilizar helicóptero no âmbito da Defesa 

Civil no Estado de Roraima. 

1. Posto/Graduação: 

(   ) Oficial  (   ) Praça 

 

2. Tempo de serviço no CBMRR: 

(   ) de 5 a 10 anos  (   ) mais de 10 anos 

 

3. Acredita ser importante a utilização de helicóptero em missões do CBMRR? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

4. Dentre as atividades relacionadas abaixo com uso de helicóptero, assinale 

com o número 1, julgando mais importante e 2, menos importante. 

a. (   ) Apoio logístico a equipes em missão 

b. (   ) Monitoramento/planejamento 

c. (   ) Atendimento Pré-Hospitalar 

d. (   ) Atividades conjuntas com o SAMU 

e. (   ) Busca e Resgate em Estruturas Colapsadas 

f. (   ) Prevenção e/ou combate a incêndio florestal/incêndios urbanos 

g. (  ) Transporte de equipes especializadas para locais de sinistros ou de 

outras ocorrências que exijam rápido deslocamento 

h. (   ) Operações de Equipamentos Especiais 

i. (   ) Resgate Veicular 

j. (   ) Salvamento Aquático 

k. (   ) Salvamento em Altura 

l. (   ) Salvamento Terrestre 

m. (   ) Tempo resposta diminuído 

n. (   ) Outros 
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5. Acha importante o CBMRR obter helicóptero para cumprir missões, como as 

citadas na pergunta anterior? 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

6. Já participou de alguma missão na qual foi utilizado helicóptero? (Se “Não”, 

passe para a pergunta 8). 

(   ) Sim  (   ) Não 

 

7. Como julga o fato de ter sido usado helicóptero nessa(s) missão(ões)? 

(   ) Positivo  (   ) Negativo  (   ) Indiferente 

 

8. Na sua concepção, dentre os itens citados abaixo acerca do uso de 

helicópteros nas atividades de Defesa Civil em Roraima, assinale com o 

número 1, julgando como grande dificuldade/desvantagem e 2, pequena 

dificuldade/desvantagem. 

a. (   ) Falta de heliporto (local de estacionamento, abastecimento, 

manutenção [...] do helicóptero) 

b. (   ) Helipontos (local de pouso e decolagem do helicóptero) 

c. (   ) Combustível 

d. (   ) Manutenção 

e. (   ) Formação de Pilotos Militares 

f. (   ) Formação de Tripulantes 

g. (   ) Outros 

Autorizo a utilização dos dados fornecidos no preenchimento deste questionário para 

serem utilizados no Trabalho de Conclusão do Curso de Formação de Oficiais do 

CAD BM REOLON. 

Nome:_________________________________________________________. 

Assinatura:_____________________________________________________. 

Data: ___/ ___/ 2015. 
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APÊNDICE II - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido - TCLE 
 

Tema: A RELEVÂNCIA DA UTILIZAÇÃO DE HELICÓPTERO NO ÂMBITO DA 
DEFESA CIVIL NO ESTADO DE RORAIMA. 
 
Pesquisador Responsável: CAD BM REOLON 
Orientador: Cel QOCBM Cidinei Lima da Silva. 
 

 
Este projeto tem o objetivo de avaliar a importância de se utilizar helicóptero 

no âmbito da Defesa Civil no Estado de Roraima, apontando o pretérito emprego de 
aeronaves nas referidas ações, analisando dados e/ou informações das operações 
que empregaram helicóptero e verificando o custo do uso desse transporte nas 
emergências em Roraima. 

 
Para tanto será necessário aplicar entrevista com perguntas estruturadas. A 

entrevista conterá 6 perguntas de livre resposta do entrevistado. A mesma será 
gravada, decodificada em forma de texto e incorporada no estudo. 

 
Durante a execução do projeto a pesquisa não oferece riscos aos 

participantes; se houver algum risco, ele se apresentará em forma de 
constrangimento pelo uso do gravador.  

 
Após ler e receber explicações sobre a pesquisa, e ter meus direitos de: 

 Durante a entrevista o participante terá direito a esclarecimento de 
qualquer dúvida que possa surgir; 

 Ter o direito de retirar o consentimento a qualquer momento e deixar de 
participar da pesquisa.  

 Não ser identificado e ser mantido o caráter confidencial das informações 
relacionadas à privacidade. 

 
 

Eu,______________________________________________________, declaro 
estar ciente do anteriormente exposto e concordo voluntariamente em participar 
desta pesquisa, assinando este consentimento em duas vias, ficando com a posse 
de uma delas. 

 
Boa Vista-RR, ____de___________________ de _______. 
 
 
Assinatura do participante da pesquisa: _________________________________. 
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Eu, Camilo Moura Reolon, declaro que forneci todas as informações referentes a 
pesquisa ao participante, de forma apropriada e voluntária. 
 
Boa Vista-RR, ____de____________________ de _______. 
 
Assinatura do pesquisador: 
_______________________________________________. 
 
Procurar esclarecimentos com o CAD BM CAMILO MOURA REOLON, no telefone 
99114-5352 ou na Academia de Polícia Integrada Coronel Santiago em caso de 
dúvidas ou notificação de acontecimentos não previstos. 
Contatos do pesquisador: 99114-5352 / e-mail: camiloreolon@hotmail.com.  

 
 
 
 
 
 

mailto:camiloreolon@hotmail.com
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APÊNDICE III – Roteiro da entrevista 
 

1. Nos últimos anos, o uso de aeronaves, principalmente helicópteros, tem se 

tornado mais frequente como suporte nas atividades dos corpos de bombeiros do 

Brasil. Roraima é o único Estado brasileiro que não possui registro de alguma 

aeronave na segurança pública estadual, conforme pesquisa realizada no site 

www.pilotopolicial.com.br em 08.09.2015. Visto isso, existe algum estudo visando 

a aquisição ou locação de helicóptero por conta do CBMRR ou pela SESP/RR? 

Caso positivo, há orçamento previsto para esse investimento? 

 

2. No caso de locação, seria possível se fazer um contrato por uso da aeronave, 

desta forma, ficando a cargo da empresa locatária os custos operacionais, de 

combustível, de seguro, dentre outros? 

 

3. De que forma o CBMRR poderia obter um helicóptero? 

 

4. O CBMRR já realizou alguma análise do custo desse tipo de aeronave: valor com 

aquisição, com locação e/ou outra(s) modalidade(s)? 

 

5. Sobre curso de formação de piloto de helicóptero, de tripulante e/ou de 

mecânico, existe algum planejamento para realização desses cursos: contratação 

de escola de aviação ou envio de militares para alguma escola do Brasil para 

realizarem tais cursos? 

 

Caso positivo: 

a. Para quantos militares seriam fornecidos? 

b. Quais os custos que isso geraria (se possível, detalhar)? 

c. Como o cursos seriam realizados (tempo, local, etc)? 

 

6. Diante das perguntas acima, o senhor poderia informar se o Estado ou o próprio 

CBMRR teria condições de manter um helicóptero para cumprir as missões de 

emergência (englobando custo com combustível, manutenção, revisões, abrigo – 

hangar, capacitação de profissionais, entre outros)? 

http://www.pilotopolicial.com.br/
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ANEXO I - Etapas Operacionais no BNDES 
 
 

Etapas Operacionais no BNDES 
 
 

O ciclo completo de um projeto no BNDES compreende as etapas de 

enquadramento, análise, aprovação, contratação e desembolso, cuja 

responsabilidade envolve duas unidades do BNDES, o Departamento de 

Prioridades (DEPRI) e o Departamento de Gestão do Fundo Amazônia 

(DEFAM), cujas avaliações técnicas são submetidas para decisão de 

aprovação ou não, respectivamente, ao Comitê de Enquadramento e Crédito e 

à Diretoria do BNDES. 

A partir da apresentação da Consulta Previa inicial, os projetos recebem os 

seguintes registros protocolares, correspondentes às principais etapas de sua 

avaliação, conforme o fluxograma abaixo: 

 
6 – Em Perspectiva: O BNDES utiliza este nível para registrar o recebimento 

protocolado de uma Consulta Prévia e até que seja possível verificar se todas as 

informações requeridas para a sua avaliação estão disponíveis. 

5 – Consulta Prévia: O projeto é assim classificado quando a toda as informações e 

documentação listadas no presente Roteiro de Informações para apresentação de 

Consulta Prévia ao Fundo Amazônia estiverem completas. Nesta fase é realizada a 

pré-avaliação do projeto e da Instituição Proponente, em termos de sua capacitação 

gerencial, seu histórico de projetos realizados e a sua classificação cadastral, entre 

outros aspectos, bem como o alinhamento do pedido de colaboração financeira às 

políticas operacionais do BNDES e às diretrizes e critérios do Fundo Amazônia. Esta 

etapa resulta no encaminhamento ao Comitê de Enquadramento e Crédito do 

BNDES de uma recomendação técnica de enquadramento ou não da Consulta. 

4 – Enquadrada: O projeto alcança este nível quando o Comitê de Enquadramento 

e Crédito do BNDES delibera positivamente sobre a proposta de acolhimento da 

Consulta Prévia para a etapa subseqüente de detalhamento e da análise do projeto, 

A partir da data da comunicação do enquadramento do pedido de colaboração 

financeira, a Instituição Proponente deverá apresentar o projeto de forma detalhada, 
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com base nas informações e documentação complementares solicitadas pelo 

departamento operacional responsável, no caso, o DEFAM, que orientará a 

Instituição Proponente. 

3 – Em Análise: O projeto é assim classificado quando todas as informações e 

documentação complementares listadas no site do Fundo Amazônia estiverem 

completas. Nesta etapa inicia-se a análise detalhada do projeto pelo Departamento 

de Gestão do Fundo Amazônia do BNDES, que incluirá, entre outros procedimentos, 

o conhecimento pormenorizado do projeto, a realização de visitas técnicas e as 

reuniões com a equipe técnica responsável pela apresentação do projeto. 

2 – Aprovada: Finalizada a análise, o departamento operacional faz a 

recomendação técnica quanto ao apoio financeiro ao projeto, a ser deliberada pela 

Diretoria do BNDES. Caso aprovado, o projeto poderá ser contratado. 

1 – Contratada: Após a assinatura do contrato, inicia-se a fase de execução do 

projeto. Os desembolsos dos recursos são realizados em parcelas, de acordo com 

os termos do contrato assinado e conforme o cronograma físico-financeiro acordado 

e o andamento da execução do projeto, a ser comprovado pelo acompanhamento 

técnico, realizado pela equipe do BNDES/Fundo Amazônia. 
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ANEXO II – Total de focos ativos 
 
Comparação do total de focos ativos detectados pelo satélite de referência em cada 
mês, no período de 1998 até 2015-11. 

 
 
Gráfico da série histórica do total de focos ativos detectados pelo satélite de 
referência, conforme dados da tabela acima. 

 
 
Fonte: INPE (2015). 
 



 

ANEXO III – Relatório das atividades realizadas no período de 2008 a 2015. 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 


