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RESUMO

Esta pesquisa teve por objetivo analisar o detalhamento e 

desdobramento do quadro de organização e distribuição do efetivo (DD/QOD) das 

Unidades Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário da Polícia Militar 

do Estado de Minas Gerais. Justifica-se a realização da pesquisa pela disparidade 

do efetivo existente dentre as dezesseis Unidades Especializadas de Meio Ambiente 

e Trânsito, sendo que tais discrepâncias interferem diretamente nos resultados a 

serem alcançados por cada Unidade Especializada e, por conseguinte, pela 

Instituição. Para melhor compreensão do que ocasiona esta disparidade entre as 

Unidades Especializadas, foi realizada nesta pesquisa, inicialmente uma análise dos 

dados referente à previsão de efetivo em cada Unidade, relacionando-os a área de 

responsabilidade de cada Unidade, população local e malha viária, sendo que o 

objetivo destas análises foi fazer um mapeamento da situação que permitisse 

comparar as unidades entre si, e melhor compreender o fenômeno. Utiliza-se neste 

trabalho, pesquisa do tipo descritiva. Foram analisadas as normas que regem o 

assunto, e ainda, aplicados questionários junto aos comandantes das Unidades 

Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito e junto aos comandantes das regiões 

da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais. Conclui-se que a ausência de critérios 

específicos para a definição do efetivo, traz prejuízos ao desempenho destes 

policiamentos, sendo necessária a criação de tais critérios.

Palavras chaves: Efetivo -  Policiamento Especializado -  Meio Ambiente -  

Trânsito Rodoviário.



ABSTRACT

This research aims to analyze the details and spreading of the 

organizational framework and distribution of manpower (DD / QOD) of the 

Environment and Road Traffic Specialized Units of the Military Police of the State of 

Minas Gerais. This research is justified by the actual disparity of manpower that 

exists among the sixteen Environment and Traffic Specialized Units, and such 

differences directly affect the results to be achieved by each Specialized Unit and 

therefore, by the institution. For better understanding of what causes this disparity 

between the Specialized Units, initially, there was an analysis of the data regarding 

the man power prediction in each Unit, relating it to the area of responsibility of each 

Unit, the local population and road network, the objective of this investigation was to 

map the situation that could allow comparisons among the units themselves, and 

better understand the phenomenon. Descriptive research is used in this study. The 

rules governing the matter were analyzed, and also, questionnaires were applied to 

the commanders of the Environment and Road Traffic Specialized Units and also to 

the regional commanders of the Military Police of the State of Minas Gerais. It was 

concluded that the absence of specific criteria for the definition of man power harms 

the performance of policing, which requires the establishment of such criteria.

Keywords: Manpower -  Specialized Policing - Environment - Road Traffic.
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"O futuro não é um lugar onde estamos indo, mas um lugar que estamos criando. O 

caminho para ele não é encontrado, mas construído e o ato de fazê-lo muda tanto o

realizador quando o destino". 

Antoine Saint-Exupéry
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1 INTRODUÇÃO

Toda organização, privada ou pública, precisa estabelecer uma política de 

administração de seus recursos humanos. Os recursos humanos de uma organiza

ção devem ser considerados seu principal capital, pois, sem estes, o objetivo dessa 

organização não poderá ser alcançado.

Partindo desta premissa, o presente estudo tem como objetivo geral analisar 

o detalhamento e desdobramento do quadro de organização e distribuição do efetivo 

(DD/QOD) das Unidades Especializadas de Policiamento de Meio Ambiente e de 

Trânsito Rodoviário da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais.

Traz como objetivos específicos, analisar os critérios utilizados para estabele

cer o DD/QOD destas duas atividades de policiamento, bem como avaliar as de

mandas existentes, em contraponto ao efetivo previsto pelo atual DD/QOD.

O estudo foi realizado considerando-se todas as Unidades Especializadas de 

Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar; considerou-se ainda as demandas de 

policiamento de meio ambiente e trânsito rodoviário existentes em todo o Estado, 

oriundas da missão constitucional da PMMG, bem como aquelas oriundas de convê

nios firmados com as diversas instituições e órgãos que compõem o Sistema Esta

dual de Meio Ambiente (SISEMA) e órgãos que compõem os Sistemas Nacional e 

Estadual de Trânsito.

Por força do Art. 144 da Constituição Federal do Brasil de 1988, bem como 

por força do Art. 142, da Constituição Estadual de 1989, a Polícia Militar detém a 

prerrogativa de exercer o papel de polícia ostensiva de preservação da ordem públi

ca de forma geral e, de maneira específica, o dever de fiscalizar o trânsito e proteger 

as florestas e mananciais do Estado de Minas Gerais.

Estas prerrogativas levaram a Polícia Militar a se estruturar ao longo do tem

po, para dar respostas a todas as demandas que lhe foram confiadas pela carta 

magna e pela constituição estadual.



18

Ao longo dos anos, tais demandas foram e vem se avolumando, em escala 

geométrica, exigindo que a instituição esteja sempre revendo seus valores e forma 

de atuação nestes dois cenários, visando o cumprimento do seu papel constitucio

nal.

O aumento destas demandas se dá não apenas pelo crescimento populacio

nal vivenciado nas últimas décadas, mas também pelo fato de que a sociedade, ca

da vez mais, se afirma como uma sociedade consciente e exigente, criando novas e 

maiores demandas aos órgãos públicos, exigindo cada vez mais das instituições pú

blicas, melhor organização e gerenciamento com base nas mais modernas formas 

de gestão.

Sob este enfoque, vislumbra-se que uma reflexão sobre as atividades realiza

das pela Polícia Militar de Minas Gerais é sempre necessária e oferece uma oportu

nidade para aprimoramento e atualização de suas atividades, em especial as ativi

dades de policiamento de meio ambiente e trânsito aqui estudadas.

Igualmente, necessitamos resgatar a conscientização da população quanto ao 

uso racional dos recursos ambientais ainda disponíveis, pois, a velocidade com que 

a evolução do mundo tem ocorrido, somado ao aumento populacional, se não re

pensarmos a relação do homem com o meio em que vive, a vida humana no planeta, 

segundo aponta a comunidade científica que estuda o assunto, estará comprometi

da.

Estes dois temas (meio ambiente e trânsito), sem dúvida, têm chamado a 

atenção de todos nós e exigem, não só uma resposta, mas uma reação por parte do 

poder público e da sociedade civil organizada, que anseia por um futuro com maior 

perspectiva de segurança e sobrevivência, para as presentes e futuras gerações.

Há uma dívida moral para com as futuras gerações, no sentido de se manter 

e construir uma sociedade mais segura e que possibilite condições mínimas de so

brevivência. É uma contradição absurda, tanta evolução em áreas como a saúde, 

tecnologia da informação e outras ciências voltadas para a longevidade humana, e 

tanto esforço se perde em virtude de mortes banais ocorridas nas rodovias estaduais
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e federais e pela ameaça de catástrofes ambientais de toda ordem, fatos estes que 

dependem somente de mudança de postura de cada cidadão e das autoridades en

volvidas, para que o quadro seja revertido para melhor.

A pesquisa utilizou-se da estatística descritiva, valendo-se dos modernos 

conceitos da administração pública gerencial, para avaliar o atual modelo de distri

buição de efetivo das atividades de policiamento especializado de meio ambiente e 

trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais, e seus reflexos na execução destas ativi

dades.

A pesquisa é do tipo descritiva, onde se utilizou de técnicas de pesquisa bibli

ográfica e documental (MARCONI; LAKATOS, 2006), uma vez que se pretendeu 

realizar uma análise acerca da situação do efetivo especializado hipotecado às ativi

dades de policiamento de meio ambiente e de trânsito rodoviário, analisando se os 

critérios utilizados para distribuição de tal efetivo atende à demanda operacional e 

meio das unidades especializadas.

Foi utilizada ainda pesquisa através da verificação da legislação, documentos 

e diretrizes internas da Polícia Militar acerca do assunto.

O referencial teórico deste estudo foi baseado principalmente em Bresser Pe

reira (1988), Maximiano (2007), Chiavenato (2000), Mintzberg (2006), dentre outros. 

Estes autores foram selecionados, considerando o notório saber e reconhecimento 

de suas obras no meio acadêmico, em especial na área da administração. As fontes 

documentais referem-se às diretrizes e normatização interna da PMMG e da Polícia 

Militar do Estado de São Paulo.

Trata-se de um tema complexo pelo fato de que a instituição policial militar 

mineira possui um efetivo significativo, sendo que qualquer intervenção nesta área, 

quase sempre tem reflexos econômicos e políticos. Outro aspecto importante a ser 

ressaltado é que políticas de efetivo trazem reflexos a médio e longo prazos, assim, 

quando a política não atende às necessidades institucionais, estas devem ocorrer de 

forma paulatina, evitando ocasionar desgastes e várias dificuldades para os gestores 

que têm o dever de gerenciar esta questão.
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A par destes reflexos, este estudo procurou não dar uma resposta definitiva 

aos problemas apresentados, mas sim, somar na construção de um caminho que se 

aproxime da resposta esperada e desejada, tanto interna como externamente, pre- 

tendendo-se ao final, oferecer instrumentos tanto para o Comando da Corporação 

como para os gestores do nível intermediário, que facilitem a gestão e a condução 

do processo de definição e distribuição de efetivo das atividades especializadas de 

meio ambiente e trânsito rodoviário.

Com intuito de se sistematizar o assunto, este trabalho foi dividido em sete 

seções, sendo esta introdução, considerada a primeira e que trata da organização 

do estudo, descreve a relevância da temática estudada e os objetivos da pesquisa.

A segunda seção trata da contextualização, fazendo uma abordagem histórica 

sobre o início das atividades de policiamento de meio ambiente e trânsito em Minas 

Gerais, executados pela Polícia Militar, até os dias atuais, bem como traz as princi

pais normas que regem o assunto.

A terceira Seção traz importantes contribuições sobre teorias da administra

ção pública, através de autores renomados como Bresser Pereira, Chiavenato e Sa

gres.

Na quarta seção procurou-se mostrar, de forma sucinta, conceitos importan

tes para um melhor entendimento deste trabalho, bem como se buscou mostrar a 

estrutura da PMMG envolvendo as unidades especializadas de meio ambiente e 

trânsito rodoviário, mostrando ainda um panorama geral sobre o efetivo que executa 

estes dois tipos de policiamento.

Na quinta seção foi citada a metodologia da pesquisa, o problema, tipo de es

tudo, hipóteses, técnicas e procedimentos.

A sexta seção traz a análise e interpretação dos dados levantados através da 

pesquisa de campo, através de tabelas e gráficos.
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Por fim, a sétima seção traz as considerações finais, conclusões e sugestões 

do presente estudo, seguida das referências utilizadas na elaboração da pesquisa e 

o apêndice.
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2 CONTEXTUALIZAÇÃO

2.1 Histórico do Policiamento de Meio Ambiente

A Polícia Militar de Minas Gerais, atuando como força de segurança pública 

de Minas Gerais, há 236 anos vem zelando pela preservação da ordem pública atra

vés do policiamento ostensivo, nas suas diversas modalidades.

Nestes mais de dois séculos de existência, passou por vários processos de 

transformação e evolução, até chegar ao atual formato institucional. No início, era 

apenas um contingente de cavalarianos, com prerrogativa de força federal. Nos dias 

de hoje, atuando como força policial militar estadual, tem como atribuição zelar pela 

manutenção da ordem pública, através da execução de um grande leque de ativida

des, dentre eles o policiamento de meio ambiente e policiamento de trânsito rodoviá

rio, sendo estas modalidades de policiamento o foco deste estudo.

Apesar dos mais de duzentos anos de história, somente ha quarenta e cinco 

anos a PMMG assumiu as atividades de policiamento de meio ambiente. Apesar do 

pouco tempo de experiência nesta atividade, vários foram os modelos adotados pela 

Corporação, no propósito de cumprir sua missão.

Num primeiro momento, para atuar no policiamento de meio ambiente, foi cri

ado o chamado “Contingente de Vigilância Rural” (CVR), em 1966, sendo que este, 

ao longo do tempo, passou por várias denominações e ajustes.

Em 1981 foi criado o Batalhão de Polícia Militar Florestal (BPFIo), articulado 

em cinco Companhias (Cia PFIo), distribuídas pelo interior do Estado. Pouco tempo 

depois, em 1989, o BPFIo foi extinto, criando-se uma Companhia Independente de 

Policiamento Florestal (Cia Ind PFIo) em cada Comando Regional, sendo estas, 

anos mais tarde, denominadas Companhia Independente de Policiamento Ambiental 

( Cia PM Ind MAmb). Em agosto de 2001 as Cia PM Ind MAmb foram extintas e cri

adas as Companhias Especializadas (Cia Espz), subordinadas aos Batalhões da 

PMMG em todo estado.
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Em 2005, por meio da Resolução n° 3.827, de 31 de agosto, foi criada a Dire

toria de Meio Ambiente e Trânsito (DMAT), no nível estratégico da Corporação, com 

missão de exercer a coordenação técnica das atividades de meio ambiente e trânsito 

rodoviário em todo o Estado, e também com responsabilidade pela gestão dos re

cursos oriundos dos convênios firmados com os órgãos afins.

Finalmente, em 2006, através da Resolução n° 3.881, de 06 de setembro, fo

ram extintas as Cia Espz subordinadas aos Batalhões, e criadas em todas as sedes 

de Comando Regional, as Companhias Independentes de Meio Ambiente e Trânsito 

(Cia PM IND MAT), todas sob o Comando de Major PM, e com responsabilidade em 

toda área pertencente ao Comando Regional a que está inserida, aglutinando as 

atividades de policiamento de meio ambiente e policiamento de trânsito rodoviário, 

exceção da Capital, onde foi criada a Companhia Independente de Meio Ambiente 

(Cia Ind MAmb), com atuação exclusiva nessa área, sendo que tal estrutura perma

nece até os dias atuais.

Através da Lei Delegada n° 062/2003, o Governo do Estado atribuiu a coor

denação técnica da fiscalização ambiental em Minas Gerais à Secretaria de Estado 

de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável -  SEMAD, sendo que tais ativida

des executadas através de três órgãos, sendo: Instituto Estadual de Florestas (IEF), 

Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM) e Fundação Estadual de Meio Ambi

ente (FEAM).

A motivação para esta última alteração da articulação das atividades de meio 

Ambiente e trânsito rodoviário foi a busca por melhor coordenação das atividades e 

prestação de serviço, sendo que esta estrutura permanece até os dias atuais, tendo 

ocorrido apenas a elevação da Cia PMRv à condição de Batalhão PMRv.

2.2 Histórico do Policiamento de Trânsito Rodoviário

Da mesma forma que o policiamento de meio ambiente, a atividade de polici

amento de trânsito rodoviário passou a ser desenvolvido pela Polícia Militar a partir 

da década de 1970, passando por várias transformações desde a sua instalação em 

1971, através do Decreto Estadual n° 12.776, de 30 de junho de 1970, que atribuiu à
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PMMG a responsabilidade de fiscalizar operacionalmente o policiamento de trânsito 

rodoviário.

Naquela ocasião foi celebrado o primeiro convênio com o Departamento de 

Estradas de Rodagem de Minas Gerais (DER), quando parte do efetivo desse órgão 

foi transferido para a Polícia Militar, passando a compor o primeiro corpo de tropa 

militar encarregado de fiscalizar o trânsito nas estradas mineiras.

Inicialmente foram criados cinco destacamentos denominados Unidade de 

Policiamento Rodoviário (UPR). Em 1977 foi formada a primeira turma de soldados 

para atuação exclusiva no policiamento rodoviário, sendo criada a primeira Compa

nhia de Polícia Rodoviária, com responsabilidade de executar essa modalidade de 

policiamento em todo o Estado de Minas Gerais

Cinco anos após a criação da primeira companhia, em decorrência da de

manda representada pela grande extensão territorial do Estado, foi criado, em 1982, 

o Batalhão de Polícia Rodoviária, sediado em Belo Horizonte, mantendo a respon

sabilidade pelo gerenciamento da atividade das frações do interior.

Em 1988, o Batalhão de Polícia Rodoviária foi extinto, quando foram criadas 

oito Companhias de Polícia Militar Rodoviária, uma para cada sede de Comando de 

Policiamento da Polícia Militar, existente à época, denominadas Companhias de Po

lícia Militar Rodoviária, (Cia PMRv), com autonomia de Unidade de área, possibili

tando uma maior aproximação do comando da Unidade com a tropa e com as reali

dades regionais.

Em 2003, ocorre uma nova rearticulação, motivada por necessidades de mu

danças oriundas dos ambientes internos da corporação, que buscava melhorar a 

coordenação e o controle destas atividades. Na ocasião foram extintas as Cia PMRv 

e Cia PMFIo, e criadas Companhias Especializadas (Cia Espz), com subordinação 

aos comandantes dos Batalhões de área da PMMG.

O comando das Cia Espz era exercido por um Oficial do posto de Capitão 

PM, com responsabilidade não só pela coordenação do policiamento de trânsito ro
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doviário, mas também do policiamento de meio ambiente, exceção feita às unidades 

da Capital do Estado, que manteve as então 8a Cia PMRv e 8a Cia PM MAmb, sob o 

comando de oficial no posto de Major PM.

Como já mencionado na seção anterior, em 06 de setembro de 2006, por in

termédio da Resolução n° 3.881, novo modelo de policiamento de meio ambiente e 

trânsito rodoviário é implantado, sendo extintas as Cia Espz, e criadas as Compa

nhias Independentes de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário (Cia PM Ind MAT), 

sediadas no interior, e a Companhia Independente de Meio Ambiente (Cia MAmb) e 

Companhia Independente de Policiamento Rodoviário (Cia PMRv), sediadas na Ca

pital do Estado.

Em 1997, com o advento do novo Código de Trânsito Brasileiro (CTB) -  Lei n° 

9.503, de 23 de setembro, (BRASIL, 1997), as polícias militares tiveram alteradas 

suas competência para atuar na fiscalização preventiva e repressiva do trânsito na 

esfera administrativa, podendo fazê-la a partir daquela data somente através de 

convênios com o órgão municipal, o qual assumiu a atribuição de fiscalizar a parada, 

o estacionamento e a circulação de veículos nas vias urbanas.

A partir desta data, as polícias militares passaram a atuar somente mediante 

convênios com as instâncias competentes, ou seja, com os municípios e o Depar

tamento Estadual de Trânsito (DETRAN), que também recebeu nova competência 

para fiscalizar os condutores e os veículos nas demais situações previstas em lei, 

ficando as Polícias Militares com competência originária restrita aos crimes de trânsi

to.

Vale salientar ainda que a competência da Polícia Militar mineira para execu

tar tanto o policiamento de trânsito rodoviário como o policiamento de meio ambien

te, encontra respaldo também na Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, 

que estabeleceu, no inciso I do artigo 142, com vistas a contribuir para a preserva

ção da biodiversidade e dos recursos hídricos e para a melhoria da qualidade vida 

das comunidades mineiras, a missão de como zelar pela segurança dos usuários 

das vias terrestres do Estado, sejam eles pedestres, passageiros ou condutores de 

veículos.
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2.3 Informações sobre a atividade de meio ambiente

O Estado de Minas Gerais possui uma área territorial de 586.528 km2. Um ter

ritório tão extenso traz consigo uma variedade enorme no que diz respeito à diversi

dade de fauna, flora, recursos hídricos, dentre outros. Somada a esta gama de bio

diversidade, tem-se ainda em Minas Gerais um subsolo reconhecidamente rico, que 

permite a exploração do ferro, do ouro, do diamante, de cristais, de granito e de vá

rios outros tipos metais, de gemas e pedras com valor econômico.

Visando cumprir as medidas emanadas do Sistema Nacional de Meio Ambi

ente, instituídas pela Lei Federal n° 6.938, de 31 de agosto de 1981, por meio da 

articulação coordenada dos órgãos e das entidades que o integram, foi restruturado 

no Estado de Minas Gerais, através da Lei Delegada n.° 180, de 20 de janeiro de 

2011, o Sistema Estadual de Meio Ambiente (SISEMA), com a finalidade de integrar 

o regime de proteção e defesa do meio ambiente e dos recursos hídricos a cargo do 

Estado, criado pela Lei Federal n° 9.433, de 8 de janeiro de 1997, por meio da articu

lação e coordenação da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento 

Sustentável (SEMAD), que por sua vez é composta pelo Instituto Estadual de Flores

tas (IEF), Instituto Mineiro de Gestão das Águas (IGAM), Fundação Estadual do 

Meio Ambiente (FEAM) e pela Polícia Militar Ambiental (PMMG).

A mesma Lei Delegada n.° 180/2011, instituiu na estrutura do SISEMA, a 

Subsecretária de Controle e Fiscalização Ambiental Integrada -  SUCFIS. Por sua 

vez, a Subsecretária é composta pela Superintendência de Fiscalização Ambiental 

Integrada, pela Superintendência de Controle e Emergência Ambiental, pela Supe

rintendência de Atendimento e Controle Processual e pelos Núcleos Regionais de 

Fiscalização, a serem implantados em todo o Estado até o limite de cinqüenta e seis 

unidades.

Atualmente, o Estado de Minas Gerais conta com 38 parques estaduais, além 

de várias áreas de proteção ambiental (APA), reservas biológicas (REBIO) e reser

vas particulares de proteção natural (RPPN). Estas áreas compõem as chamadas 

Unidades de Conservação, que exigem do poder público estadual constante fiscali

zação e ações de controle de uso, sendo esta matéria regulamentada pela Lei Fede-
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ral n° 9.985, de 18 de Julho de 2000, que instituiu o Sistema Nacional de Unidades 

de Conservação da Natureza -  SNUC.

O órgão do SISEMA responsável por gerenciar estas unidades de conser

vação é o Instituto Estadual de Florestas (IEF), que tem por finalidade executar 

a política florestal do Estado e promover a preservação e a conservação da fau

na e da flora, o desenvolvimento sustentável dos recursos naturais renováveis e 

da pesca, bem como a realização de pesquisas em biomassa e biodiversidade.

O IEF é responsável ainda pelas atividades agrossilvopastoris e por disci

plinar o uso, a substituição e a supressão de recursos da flora e fauna silves

tres, terrestres e aquáticas do Estado.

Minas Gerais possui ainda uma extensa reserva de recursos hídricos, to

talizando nove bacias hidrográficas de importância nacional, sendo as mais co

nhecidas a bacia do Rio São Francisco e bacia hidrográfica do Rio Grande.

O rio São Francisco é o principal de Minas Gerais e um dos mais impor

tantes do Brasil. O “Velho Chico”, como é conhecido, brota nas nascentes na 

Serra d'água, próximo ao município de Medeiros, com o nome de Rio Samburá, 

e somente após receber as águas que vertem da Serra da Canastra, recebe o 

nome de São Francisco. Outros rios importantes na bacia são o Pará, Paracatu, 

Urucuia, Paraopeba, rio das Velhas e Verde Grande, todos afluentes do São 

Francisco.

Possui ainda vários lagos e represas artificiais construídos para geração de 

energia elétrica, sendo as mais conhecidas a barragem de Três Marias, formada pe

lo Rio São Francisco e localizada na cidade de Três Marias/MG, região centro oeste 

do Estado, e o Lago de Furnas, localizado em municípios da região sul.

A competência para planejar e promover ações direcionadas à preservação 

da quantidade e da qualidade das águas de Minas Gerais está a cargo do IGAM. O 

gerenciamento é feito por meio da outorga de direito de uso da água, do monitora

mento da qualidade das águas superficiais e subterrâneas do Estado, dos planos de
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recursos hídricos, bem como da consolidação de Comitês de Bacias Hidrográficas 

(CBH) e Agências de Bacia

BACIAS HIDROGRÁFICAS DO ESTADO DE MINAS GERAIS

FIGURA 1. Bacias Hidrográficas do Estado de Minas Gerais.
Fonte: Instituto Mineiro de Gestão das Águas -  IGAM/SEMAD.

Todas estas áreas possuem grande incidência de atividade pesqueira, exigem 

a constante presença dos agentes de fiscalização ambiental, mormente realizada 

pelos militares das unidades de policiamento de meio ambiente.

Têm-se ainda as questões afetas à poluição do solo, do ar e a disposição ina

dequada dos resíduos sólidos, provocada pelas atividades industriais, minerárias e 

de infra- estrutura, bem como a prevenção e a correção da poluição ou da degrada

ção ambiental advindas destas e de outras atividades humanas.

A gestão e a fiscalização destas atividades cabem à FEAM, que realiza ainda 

ações, projetos e programas de pesquisa para o desenvolvimento de tecnologias 

ambientais, e apóia tecnicamente as instituições do SISEMA em suas ações ordiná

rias.

Há de se destacar ainda a questão do transporte de produtos e subprodutos 

florestais pelas rodovias e estradas do Estado, que ocorre diuturnamente, levando
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matéria prima (carvão vegetal) para alimentar os vários pólos siderúrgicos existentes 

em todo o Estado, bem como transportando outros tipos de matérias primas oriun

das de Minas Gerais ou dos estados circunvizinhos.

Faz parte ainda do rol de fiscalização do policiamento de meio ambiente, o 

comércio que envolve produtos e subprodutos da pesca, flora e comércio de com

bustíveis.

Com o advento da Lei Delegada 125/2007, alterada pela Lei Delegada 

180/2011, que inseriu a Polícia Militar no SISEMA, estabelecendo como compe

tência, através do policiamento de meio ambiente, a fiscalização dos recursos 

naturais do estado de Minas Gerais, o leque de atribuições da Instituição au

mentou sobremaneira, pois inicialmente, como dito na introdução deste, a antiga 

“Polícia Florestal”, tinha como incumbência apenas a fiscalização de questões 

afetas à área de flora. Atualmente, esta competência foi estendida a todas as 

áreas, como recursos hídricos, poluição, exploração mineraria, comércio e 

transporte de produtos que trazem impacto sócio-ambientais, dentre outros.

Na subseção a seguir, serão disponibilizadas informações específicas sobre 

as atividades de policiamento de trânsito rodoviário, num contexto nacional e local, 

para um melhor entendimento da realidade atual.

2.4 Informações sobre a atividade de trânsito rodoviário

Como já dito no item 2.2 acima, o policiamento de trânsito rodoviário vem 

sendo desenvolvido pela Polícia Militar de Minas Gerais desde 1971, inicialmente 

através de convênio firmado com o Departamento de Estradas de Rodagem de Mi

nas Gerais (DER-MG) e, mais tarde, ampliado através de convênio com o Departa

mento de Polícia Rodoviária Federal.

Nestes mais de quarenta anos de atuação no policiamento de trânsito, a Insti

tuição vem se ajustando à situação do trânsito no Brasil,que vem se agravando ano 

a ano, por interveniência de vários fatores, como os de ordem estrutural, o aumento 

da frota circulante, a deficiência na aplicação da legislação, dentre outros.
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Neste estudo pretende-se destacar alguns dados que chamam a atenção e 

que permite entender o processo como um todo. Através da tabela 1, abaixo, pode- 

se observar a evolução da frota circulante de veículos automotores no país nos últi

mos oito anos.

TABELA 1

Evolução da frota de veículos automotores no Brasil nos últimos oito anos.

P A IS 1o Se m e stre  2010 1o Sem estre  2009 1° Se m estre  2008 1° Se m estre  2007 1° Se m estre  2006 1° Se m e stre  2005 1° Se m estre  2004 1° Se m estre  2003

Ch ina 6.633.581 1 ° 4.309.314 2° 3 * 6 6  795 2a 2 9 65 .4 29 2° 2 .0 3 1 .5 56 3« 1 3 7 6  009 4° 1 .2 4 6 .4 9 0 6" 948.825 7a

E stad o s U n idos 5.614.363 2° 4.799.351 1° 7 .3 9 9 .8 4 1 1° 5.232.250 1° 8 .3 5 3 .0 1 4 1 ° 8.561 879 1° 8 .3 9 2 .6 0 2 1° 8.222.548 1°

Ja p à o 2.637.445 3° 2.171.412 r 2  3 2 4 .8 2 5 3 a 2  339.372 3a 2 .4 9 4  3 8 6 2 ° 25 34 .6 13 2 a 2 .4 7 1 .7 6 7 2 " 2 .4 7 9 0 2 6 2a

A le m a n h a 1.559.445 40 2.144.979 4 ° 1 6 3 3 .1 6 6 4 ° 1.576.599 4 ° 1 .7 3 5 .8 9 5 4 ° 1 J 1 2  0 9 9 3° 1656 .117 3” 1 .6 7 8 3 3 1 3°

B ra s il 1.495.683 1  M 3  693 5 ! 1.358.068 «• 1.027.988 r 816.529 752.329 10a 675.866 19« 614.678 W

Fra n ça 1.425.695 6C 1.323.669 6a • ’28.596 9» 1.080.608 7a 1 .1 0 9 .2 4 2 7° 1 .1 2 7  743 7« 1067 .807 7° 1069 .160 6«

Itália 1.264.94? 70 1.217.735 TO » 2 6 6 1 7 5 7° 1 .4 3 1 .5 5 4 5 " 1 3 4 7  3 1 7 5 ° ‘ 2 4 1 0 5 3 6° "  306 230 5" 1 2 6 7 6 5 7 5°

Índ ia 1.256.803 8C 918.813 9e 8 1 9  998 11° 749.954 12° 6 4 0 .8 2 7 1 2 ° 5 5 4  309 12 ° 5 1 0 .681 12a 4 0 9  9 2 7 13«
Ing la te rra 1.215.932 90 1.017.576 8 ° < 2 4 7 .4 7 9 8 ° 1 .2 6 7 .2 9 9 6° 1 2 4 < 9 2 J 6 a 1 .2 9 6 .4 8 5 5o 1 .3 7 6 6 6 5 4 ° 1 .3 4 7  4 8 5 4 °

R ú ss ia 790.517 ÍOO 750.404 10e * 395.9)5 5 a 9 3 1 .6 2 4 9° 7 4 9 .8 1 2 11° 5 6 3 5 9 5 f f« 527.053 11° 3 9 6 .8 2 4 14a

C a n a d á 786.922 1 1 ° 720.544 11° 8 8 3 .7 0 3 10° 862.638 10° 8 1 6 4 8 9 10a 8 0 8  5 4 7 9° 7 9 0 .9 2 5
90

8 2 3  0 1 7 8«

K orea 726.379 12 ° 626.843 12° 5 3 5  740 13a 5 1 6 .3 8 4 13a 477.615 ' 4 ° 444 657 U ° 448.754 14« 573 769 11°

E sp a n h a 669.582 130 484.974 13a 7 0 2 .288 12a 8 4 3 .4 9 5 11° 8 6 5 .1 0 8 6° 671.200 8° 8 3 2 .9 3 5 8« 726 324 8«
Austrá lia 515.902 140 440.999 14° 4 2 4 .4 0 1 1 P 4 1 7 .4 9 8 15° 3 8 2 .8 9 7 15° 399 306 f5° 376.395 15° 3 6 0  U 6 <5°

M é x ico 372.245 I 50 312.B74 15° 508 283 14° 5 0 7 .8 4 8 14° 530 983 '3 ° 525 5 16 »3 ° 498.414 13° 4 3 3 4 1 3 1 2a
B é lq íca 350.634 160 303.177 ia° 330.697 16° 3 0 8 .5 0 9 16° 3 2 5 .6 1 1 *6° 2 8 6  3 9 7 »6° 293.271 16° 2 6 2  0 2 3 17a

H o landa 297.889 17° 252.467 17a 299.359 17a 2 9 4 .0 7 6 17 » 2 8 6 .4 0 4 *7° 2 7 3  676 17° 285.203 17° 287.689 16«
M a ia s id 292.631 180 243.894 18a 254 541 )9° 2 0 0 .3 9 5 20° '8 8 .5 0 7 20« 195 474 16« 179 554 18« 1 6 8 2 6 6 18«

Fonte:
D  JATO do Brasil Informações Automotivas Uda

Conforme se observa do quadro acima, a frota brasileira tem crescido de for

ma acelerada, saltando de 614.678 veículos emplacados somente no primeiro se

mestre de 2003 para 1.495.683 novos veículos emplacados, considerando o primei

ro semestre de cada ano até o primeiro semestre de 2010. Um aumento de aproxi

madamente 243,32%.

Neste período, o Brasil passou de 10° para o 5o lugar no ranking mundial de 

emplacamento de veículos automotores, perdendo apenas para a China, Estados 

Unidos, Japão e Alemanha.

No gráfico 1 abaixo, constata-se que nos primeiros semestres de 2005 a 

2010, os emplacamentos no setor de automóveis apresentaram crescimento no pri

meiro semestre de 2010, alcançando 1,2 milhões de unidades no período. A evolu

ção de 2010 frente a 2009 foi de 3,32%, mantendo o crescimento verificado nos 

anos anteriores, embora num ritmo mais moderado.
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Constata-se, no gráfico acumulado, que ocorreu um aumento ano a ano dos 

emplacamentos de veículos, sendo que este aumento é gradual de acordo com o 

mês do ano, sendo que em poucos casos houve uma retração dos emplacamentos 

em relação ao mês anterior.

Gráfico 1 - Evolução dos Emplacamentos Mensais no Brasil - 1o Semestre de 2005, 2006, 
2007, 2008, 2009 e 2010.

Fonte: DENATRAN / Ministério dos Transportes.

No Brasil, a região sudeste é, sem dúvida, a que mais contribui para o aumen

to da frota circulante de veículos no país, apresentando uma taxa média de quase 

50% de todos os veículos emplacados no período analisado, conforme se pode ob

servar da tabela da RENAEST/DENATRAN acima.

A seguir, conforme se observa da tabela 02, que traz dados de veículos 

emplacados no país nos cinco primeiros meses de 2011, que dentre os quatro Es

tados que compõem a região Sudeste, Minas Gerais é o segundo em número de 

emplacamentos, com média de 514.476 veículos emplacados, ficando atrás apenas 

do Estado de São Paulo, com uma média de 1.193.183 veículos emplacados.

Observa-se ainda que Minas Gerais tem uma média quase duas vezes maior 

que o Estado do Rio de janeiro e pouco mais de cinco vezes maior que o Estado do 

Espírito Santo.
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TABELA 2

Frota de veículos Emplacados, por mês de fabricação, 
segundo as Grandes Regiões e Unidades da Federação -  2011.

T ota l d e  ve ícu los
G randes R egiões, F abricados e 

U nidades da F ederação  em p lacados no  
B rasil em  2011

M ês Fabricação

JAN FEV M AR A B R MAI JUN JUL

Brasil 4 .549.273 44.279 280.848 641.055 1.018.428 1.470.585

Norte 290.446 2.295 16.415 39.075 62.819 91.673

Acre 17.412 78 574 1.463 2.497 3.982
Amapá 15.212 158 971 2.166 3.508 5.032

Amazonas 51.463 414 2.495 6.429 10.570 15.742

Pará 104.241 1.041 6.835 15.781 24.897 35.365

Rondônia 54.820 226 2.962 7.291 12.157 17.945

Roraima 11.603 81 540 1.349 2.077 2.893

Tocantins 35.695 297 2.038 4.596 7.113 10.714

Nordeste 965.417 9.175 63.616 142.627 221.310 316.286

Alagoas 45.094 463 2.967 6.561 10.258 14.774
Bahia 219.958 1.389 12.591 30.121 48.411 70.534
Ceará 167.531 2.223 12.179 25.825 39.368 56.521
Maranhão 105.172 747 6.315 14 686 23.622 35.043
Paraíba 71.620 655 4.740 10.750 16.337 23.567
Pernambuco 179.735 1.904 12.867 28.458 43.809 61.526
Piauí 68 566 661 4.512 9.868 14.917 20.844
Rio Grande do Norte 64.671 565 3.937 8.862 13.468 18.409
Sergipe 43.070 568 3.508 7.496 11.120 15.068
Sudeste 2 .072 .418 18.516 121.793 282.099 455.059 661.115

Espírito Santo 97.356 1.290 6.961 15.036 23.389 33.157
|0QiíGe<M| M H
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Rio de Janeiro 267.113 1.462 12.794 30.264 51.707 76.950
São Paulo 1.193.183 9.941 66.905 157.990 254.316 372.772
Sul 759.472 9.207 49.242 109.990 172.595 247.906

Paraná 298.965 2.935 18.721 42.942 68.265 98.560
Rio Grande do Sul 238.160 3.371 15.727 34.667 53.769 76.944
Santa Catarina 222.347 2.901 14.794 32.381 50.561 72.402
Centro-Oeste 461.520 5.086 29.782 67.264 106.645 153.605

Distrito Federal 118.031 1.198 6 994 15.546 24.865 35.962
Goiás 179.529 2.597 12.945 28.236 44.553 63.841
Mato Grosso 94429 525 5.306 13.452 21.399 31.066
Mato Grosso do Sul 69.531 766 4.537 10.030 15.828 22.736

Fonte: Ministério das cidades, Departamento Nacional de Registro de Veículos/RENAEST -  
Registro Nacional de Estatística e Acidentes de Trânsito.

No que diz respeito à malha viária, Minas Gerais tem a responsabilidade de 

fiscalização direta sob 26.604 quilômetros de rodovias e estradas, sendo 23.976 qui

lômetros de rodovias estaduais (MG) e 2.628 quilômetros de rodovias federais dele-
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gadas, cuja fiscalização recai sobre as unidades especializadas de fiscalização de 

trânsito rodoviário. Somando-se a esta, a malha de competência federal delegada à 

PMMG, chega a um total de 35.562 quilômetros de rodovias em todo o Estado. Ver 

quadro a seguir:

Quadro 1

Malha viária do estado de minas Gerais (situação até Nov -2010).

Jurisdição
Rede Rodoviária em Km

Pavimentada
Não pavi
mentada Total

Estadual
(DER/MG)

Federal De
legada

2.274 354 2.628

Estadual 17.092 6.884 23.976
Total 19.367 7.238 26.604

Federal
(DNIT) 8.290 667 8.957

Total Geral 27.657 7.905 35.562

Fonte: DER/MG.

Além do expressivo índice de emplacamento de veículos em Minas Gerais 

(segundo do país) há que se considerar, ainda, a questão da frota circulante empla

cada em outros estados da federação, sendo que se estima um percentual de apro

ximadamente 30% a mais de veículos nesta situação, em circulação em todo o Es

tado.

O fato de ser o Estado de Minas Gerais um dos maiores do país em extensão 

territorial e, por conseguinte, em número de habitantes, também são grandiosos os 

seus problemas, exigindo dos comandos das unidades especializadas de meio am

biente e trânsito, um trabalho contínuo de reengenharia de emprego do efetivo dis

ponível, de forma a conseguir o atingimento das metas, tanto na área de trânsito ro

doviário, através da redução dos acidentes e conseqüente redução de mortes no 

trânsito, como na área de meio ambiente através do controle e combate às infrações 

e crimes ambientais.

I OÜI3HNId OVOr OVÔWNfU I
va voãionaia 1



34

A fiscalização do trânsito pelos integrantes da Polícia Militar, só é possível em 

virtude dos convênios firmados entre a instituição miliciana e os órgãos que detém a 

competência originária para exercer tal fiscalização.

No caso da fiscalização das rodovias e estradas estaduais, esta competência 

pertence ao Departamento Estadual de Estradas de Rodagem (DER) e, no caso das 

rodovias federais, a cargo do Departamento de Polícia Rodoviária Federal (DPRF).

Assim, após estabelecer os convênios com os órgãos competentes, a Polícia 

Militar, através das Unidades Independentes de Meio Ambiente e Trânsito (Cia PM 

Ind MAT) no interior, e do Batalhão de Policiamento Rodoviário (BPRv) na capital, 

executa as fiscalizações, operações blitz preventiva e repressiva, dentre outras.

Sem o respaldo dos convênios, a fiscalização do trânsito pela Polícia Militar 

seria limitada à fiscalização dos documentos e equipamentos obrigatórios exigidos 

por lei, e dos crimes de trânsito porventura ocorridos.

Da mesma forma como ocorreu na atividade de policiamento de meio ambien

te, na atividade de trânsito rodoviário as demandas aumentaram de maneira alar

mante nas últimas décadas, conforme se constata através das tabelas 1 e 2 acima.

A figura a seguir traz a dimensão da malha viária de Minas Gerais, podendo 

ser observado que o Estado serve como elo entre os Estados circunvizinhos e con

sequentemente com as demais regiões do Brasil, o que aumenta significativamente 

a frota circulante no Estado.
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FIGURA 2. Traçado das rodovias estaduais e federais em MG. 
Fonte: Ministério dos transportes/2011. www.brasil.turismo.com.br

Contudo, o efetivo disponibilizado para desempenhar este tipo de policiamen

to também não acompanhou a evolução das demandas, ocasionadas principalmente 

pelo aumento da frota, bem como pela melhoria e aumento da malha rodoviária do 

Estado.

Da sua implantação, na década de 1970, o detalhamento e distribuição do 

efetivo das atividades de meio ambiente e trânsito rodoviário na PMMG, o chamado 

DD/QOD, sempre foi realizado seguindo os mesmos critérios utilizados para a distri

buição do efetivo das chamadas Unidades Operacionais de Área (os batalhões), cu

jos critérios são variáveis de acordo com a política de Comando da Instituição em 

cada momento.

O atual cenário de atuação das Unidades Especializadas de Policiamento de 

Meio Ambiente e Trânsito rodoviário, denominadas Cia PM Ind MAT, Cia PM MAmb 

e Batalhão de Policiamento Rodoviário, incluem todas as cidades mineiras e suas

http://www.brasil.turismo.com.br
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realidades diferentes, considerando as zonas rurais com toda sua biodiversidade, já 

que o Estado de Minas Gerais possui 853 municípios e ostenta uma área territorial 

total de 586.528 km2.

Para facilitar a coordenação e o controle, a PMMG foi estruturada em dezoito 

regiões de Comando Intermediário e um Comando de Policiamento Especializado 

(CPE). Como já dito, cada região é dotada de uma unidade especializada em trânsi

to rodoviário e meio ambiente, com responsabilidade de atuação em todos os muni

cípios que compõem a região, com toda a sua diversidade de problemas, tanto na 

atividade de meio ambiente quanto na atividade de trânsito rodoviário, prevalecendo 

este modelo até o momento, à exceção da Capital, cujas unidades de policiamento 

de meio ambiente e trânsito urbano e rodoviário pertencem ao Comando de Policia

mento Especializado - CPE.

A Constituição Brasileira trata sobre os temas relativos ao meio ambiente, 

dispondo sobre rios, lagos, ilhas, recursos naturais oceânicos, recursos minerais (art. 

20), competência comum dos entes federados para proteger o meio ambiente (art. 

23), e competência concorrente para legislar sobre meio ambiente (art. 24), mere

cendo especial destaque o contido no art. 225:

“Art. 225 -  Todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equi
librado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade 
de vida, impondo-se ao Poder Público e à coletividade o dever de de- 
fendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações. ”

Também a Constituição do Estado de Minas Gerais de 1989, em seu art. 142, 

define as atribuições da Polícia Militar de Minas Gerais, em matéria de meio ambien

te, destacando-se:

“Art. 142 -[...]
I -  a polícia ostensiva de prevenção criminal, de segurança, de trân
sito urbano e rodoviário, de florestas e de mananciais e as atividades 
relacionadas com preservação e a restauração da ordem pública, de
fesa civil e proteção à fauna e à flora;
"-[■■■]
II-[...]
IV -  a garantia do exercício do poder de polícia dos órgãos e entida
des públicas, especialmente das áreas fazendária, sanitária, de pro
teção ambiental, de uso e ocupação do solo e de patrimônio cultural”.
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A Lei n° 16.678, de 10 de janeiro de 2007, alterada pela Lei n° 18.618, de 18 

de dezembro de 2009, estabeleceu o efetivo da Polícia Militar, prevendo que até o 

ano de 2010 a instituição teria um total de 51.669 (cinqüenta e um mil seiscentos e 

sessenta e nove) policiais militares na ativa. Contudo, este número não foi alcançado 

em virtude de várias questões, dentre elas a evasão provocada pela transferência 

para a inatividade de muitos policiais militares por tempo de serviço.

No âmbito institucional, o memorando número 11.396-CG/PMMG, de 25 de 

maio de 2007, buscou uma padronização para alocação dos recursos humanos na 

Corporação, estabelecendo, como critério técnico, a equivalência da Organização 

das Nações Unidas (ONU), conforme quadro abaixo:

Quadro 2
Quadro de equivalência de efetivo

Municípios População por 
Policial* Equivalência

Sede de RPM 294 Média da ONU

Sede de BPM / Cia Ind. 367 Média da ONU + % da Média

Sede de Cia Esp. / Cia 441 Média da ONU + da Média

Sede de Pelotão 515 Média da ONU + 3A da Média

Sede de Destacamento 588
2 x Média da ONU

Fonte: Mem. N° 11,396/07-PMMG
Obs.: a média da ONU é de 340 policiais por grupo de 100.000 habitantes, o que equivale a 

294 habitantes por policial (civil e militar).

Por fim, vale ressaltar a Resolução n° 3.881 de 06 de setembro de 2006, que 

criou as Unidades Independentes de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário, alterando 

o plano de articulação e o detalhamento e desdobramento do quadro de organização 

e distribuição da Polícia Militar de Minas Gerais -  DD/QOD.



Por intermédio desta resolução, as Cias Espz foram extintas e criadas as uni

dades especializadas de meio ambiente e trânsito, sendo criada uma unidade Espe

cializada de meio ambiente e trânsito (Cia PM Ind MAT) em cada sede de região da 

Polícia Militar do interior, e uma companhia de meio ambiente (Cia MAmb) e um ba

talhão de polícia militar rodoviário (BPMRv) na região metropolitana de Belo Horizon

te.

38
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3 TEORIAS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA

3.1 Teoria da eficiência do Estado.

Para balizar este estudo, a presente pesquisa teve como fundamento, as teo

rias de Reforma do Estado para a Cidadania, na perspectiva internacional, (por 

Bresser Pereira), como forma de buscar referencial e direcionamento para o tema 

proposto, haja vista que este pretende discutir possibilidades de mudanças de ges

tão no que diz respeito a política de distribuição do efetivo especializado de meio 

ambiente e trânsito rodoviário da Polícia Militar de Minas Gerais - PMMG.

Segundo Bresser Pereira (1988, p.31): “[...] o Estado pode ser eficiente, des

de que use instituições e estratégias gerenciais Diante da complexidade de 

problemas e aumento constante das demandas, necessário se faz uma análise so

bre as políticas internas de distribuição do efetivo, com foco em melhoria da presta

ção de serviço das atividades especializadas de meio ambiente e trânsito rodoviário.

Esta análise passa pela perspectiva de mudança na forma de pensar e fazer 

o policiamento de meio ambiente e trânsito rodoviário, que implica em repensar tam

bém na maneira de gerenciar seu efetivo. Ainda segundo Bresser Pereira, para que 

esta mudança significativa ocorra, nos vários setores de atuação Institucional, refle

tindo sobre os serviços prestados à população, é fundamental que ocorra uma re

forma gerencial administrativa interna.

O autor defende a privatização de vários setores do Estado, deixando-os mais 

livres para atuarem como reguladores de serviços públicos e não como gestor des

tes, deixando o papel de Estado Social Burocrático e assumindo o papel do Estado 

do Bem Estar Social.

Em seu novo papel, o de garantidor do bem estar social, o Estado deve ga

rantir a universalidade dos serviços de educação básica e de saúde, investir na in- 

fraestrutura e segurança, criando um cenário competitivo e atraindo desenvolvimento 

econômico.
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Alinhando a esta visão de gestão estatal, proposta por Bresser Pereira, per- 

cebe-se que a PMMG, como parte integrante do Estado, e que tem demonstrado 

através das várias ações de Comando uma forte tendência de modernização e atua

lização na forma de “fazer polícia”, também tem que avançar nas questões ligadas 

às atividades de policiamento de meio ambiente e trânsito rodoviário.

Há que se destacar que esta modernização passa por uma participação de 

toda a organização. Segundo Bresser Pereira, (1988, p.219):

“[...] A ênfase na participação representa o envolvimento de todos os 
servidores, independentemente de nível, cargo ou função, na melho
ria do serviço público, e o compromisso de cooperação entre geren
tes e gerenciados na busca pelo aperfeiçoamento contínuo, com a 
satisfação dos clientes internos e externos da organização[...]”

Para que esta evolução ocorra e permaneça em constante atualização, ne

cessário se faz a participação dos chamados “gerenciados” no processo de moder

nização e atualização. A base da organização é fundamental neste processo, não só 

pela riqueza de sua experiência, mas principalmente para que ela (a base) se sinta 

parte do processo de mudança e ajude na construção e sedimentação desta mu

dança, legitimando ainda mais o processo.

No que se refere à política interna institucional, o assunto está inserido no 

plano estratégico da Polícia Militar de Minas Gerais, que em seu preâmbulo traz, na 

fala do atual Comandante Geral, um discurso no sentido de que a inovação para a 

solução de problemas, bem como a necessidade de se buscar cada vez mais uma 

contínua melhoria da qualidade dos serviços prestados, deve ser a tônica para os 

integrantes da Instituição.

Dentre os objetivos do Plano Estratégico, destaca-se:

OBJETIVO 4
Desenvolver ações integradas com o setor público, privado, terceiro 
setor e comunidade, especialmente na municipalidade, para a pre
venção social, solução dos problemas locais e formulação de políti
cas públicas.
Descrição: A redução da criminalidade e da violência não decorre 
exclusivamente da intervenção da polícia. Os indivíduos e suas rela
ções, o meio circundante, os reflexos das políticas macro e micro são
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fatores associados às questões de segurança pública e defesa soci
al.
As formas mais exitosas de intervenção caracterizam-se pelo envol
vimento comunitário, policiamento inteligente voltado para solução de 
problemas, prevenção da criminalidade através da educação perma
nente e prevenção situacional do crime. MINAS GERAIS. Plano de 
Estratégico 2009 - 2011, Polícia Militar. p21 (grifo nosso).

O alcance da meta acima citada passa pela reforma gerencial de como se lida 

com o efetivo da instituição pois, como já dito, cada vez mais as exigências na busca 

por soluções efetivas para os problemas sociais se fazem presentes, exigindo dos 

gestores habilidades para inovar.

OBJETIVO 12
Promover a gestão de pessoas, com foco nos princípios éticos, na 
valorização, na saúde, no desempenho e comprometimento com os 
valores e objetivos institucionais.
Descrição: O comprometimento e a observância dos princípios éticos 
dos policiais militares com a Instituição, em todos os níveis, é dese
jável e deve ser perseguido no ambiente corporativo como condição 
essencial para o fortalecimento, valorização, performance e obtenção 
de resultados finalísticos. MINAS GERAIS. Plano de Estratégico 
2009 - 2011, Polícia Militar, p.25.

Este objetivo vem ao encontro na máxima já citada, no sentido de que o ges

tor tem que cada vez mais inovar, buscando novas técnicas e novos modelos que 

lhe favoreçam uma melhor gestão dos recursos humanos disponíveis. A própria me

ta vem exigir tal postura dos gestores. Reza a meta que não basta atingir os resulta

dos finalísticos exigidos pela instituição, mas atingir estes objetivos com foco nos 

princípios éticos, valorização do público interno e promovendo a sua saúde.

Coadunando com o pensamento de BRESSER Pereira, tem-se a “teoria da 

contingência” de Mintzberg (2006, p185), trazendo que algumas empresas têm bus

cado a ideia de que o melhor método é aquele que “tudo depende”, ou seja, para se 

obter os resultados desejados, deve-se refletir sobre a situação da organização, o 

seu ambiente, tamanho da instituição, sistema de operação, dentre outros critérios, 

sendo este o caminho para uma gestão moderna e de sucesso.

Como se vê, gerenciar recursos humanos exige habilidade, conhecimento e 

sobretudo inovação. De acordo com a proposta de Maximiniano (2007), abaixo, dian
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te de um cenário que cada vez mais amplia seu leque de demandas, ampliando 

também o nível de exigência sobre as respostas apresentadas, necessário se faz, e 

espera-se do servidor público, uma administração do processo eficiente, entendendo 

esta como um todo:

A administração de processos consiste em administrar as funções 
permanentes como elos de uma corrente e não como departa
mentos isolados uns dos outros. O resultado é uma cadeia hori
zontal de processos, em lugar da estrutura vertical da cadeia de 
comando. A horizontalização reformula o modo de administrar as 
operações, integrando todas as funções envolvidas na solução de 
um problema. A organização por processos permite que as fun
ções trabalhem de forma coordenada, aumentando a eficiência ao 
longo de todo o processo. Maximiniano (2007, p.460)

3.2 Teoria das habilidades administrativas de Chiavenato

Segundo Chiavenato, para que as metas institucionais sejam alcançadas com 

sucesso, o gestor deve possuir dentre as várias habilidades administrativas, três que 

são fundamentais na consecução do seu trabalho, sendo estas a habilidade técnica, 

a habilidade humana e a habilidade conceituai. Segundo CHIAVENATO (2000) estas 

três habilidades são assim denominadas:

Habilidade técnica: Consiste em utilizar conhecimentos, métodos, 
técnicas e equipamentos necessários para o desempenho de tarefas 
específicas, por meio da experiência e educação. É muito importante 
para o nível operacional.
Habilidade humana: Consiste na capacidade e facilidade para traba
lhar com pessoas, comunicar, compreender suas atitudes e motiva
ções e liderar grupos de pessoas.
Habilidade conceituai: Consiste na capacidade de compreender a 
complexidade da organização como um todo e o ajustamento do 
comportamento de suas partes. Essa habilidade permite que a pes
soa se comporte de acordo com os objetivos da organização total e 
não apenas de acordo com os objetivos e as necessidades de seu 
departamento ou grupo imediato. É muito importante para o nível ins
titucional.
A combinação dessas habilidades é importante para o administrador. 
Na medida em que se sobe para os níveis mais elevados da organi
zação, diminui a necessidade de habilidades técnicas, enquanto au
menta a necessidade de habilidade conceituai. Os níveis inferiores 
requerem considerável habilidade técnica dos supervisores para lidar 
com os problemas operacionais e concretos da organização. Chiave
nato. Introdução à Teoria Geral da Administração,(2000), p3.
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A seguir apresenta-se uma figura ilustrativa da teoria das habilidades admi

nistrativas de Chiavenato, em que se enfatizam as relações entre as habilidades ne

cessárias aos diversos níveis de uma instituição.

FIGURA 3. Habilidades administrativas necessárias nos vários níveis da organização.

Fonte: Chiavenato. Introdução à Teoria Geral da Administração,(2000, p3)

Considerando que o assunto ora abordado está relacionado a alta gerência, 

conclui-se que se faz necessária uma visão institucional ampla e profunda quanto 

aos problemas atinentes a gestão de efetivo. Da mesma forma, os conceitos admi

nistrativos que regem o assunto, somados à análise prospectiva do cenário presente 

e futuro, possibilitará a reflexão necessária, orientando para uma tomada de decisão 

mais acertada. Segundo CHIAVENATO (2000, p2 ), o administrador:

“...soluciona problemas, dimensiona recursos, planeja sua aplicação, 
desenvolve estratégias, efetua diagnósticos de situações etc., exclu
sivos daquela organização.”

Assim, tomando por base estas noções administrativas e, após analisar os 

cenários interno e externo do policiamento de meio ambiente e trânsito rodoviário, 

analisar-se-á se é necessária a proposição de mudanças quanto ao processo de 

detalhamento e desdobramento do efetivo DD/QOD para essas atividades, propondo 

a adoção de critérios específicos, para balizar a distribuição do efetivo, buscando
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aperfeiçoar as políticas internas da instituição no que concerne à administração dos 

recursos humanos.

"Todas as instituições que compõem a sociedade moderna não vi
vem ao acaso. Elas precisam ser administradas. " daí a necessida
de de se rever e modernizar sempre as formas de administrar os re
cursos disponíveis, buscando um alinhamento e atualização com a 
realidade vivida. CHIAVENATO (1987, p.l).

Extrai-se ainda que, a decisão adotada no presente seja a mais acertada pos

sível, para o presente e, principalmente, para o futuro pois em Instituições como a 

PMMG, quanto mais definitivas forem as decisões melhor, pois, tais mudanças são 

sempre lentas e difíceis de ocorrer, além de trazer prejuízos de continuidade institu

cional, toda vez que mudanças e adequações são necessárias.

3.3 Teoria de prospectiva estratégica

Conforme traz a doutrina emanada pelos pesquisadores já citados, a gestão 

administrativa moderna exige uma atuação voltada para uma visão de futuro, pre

vendo as necessidades, buscando se antecipar os acontecimentos, com base nos 

dados e fatos presentes, através de uma estratégia denominada análise prospectiva 

de cenário.

Segundo Sagres (2007), cenário prospectivo e estratégia podem ser definidos 

da seguinte maneira:

O significado atual de estratégia ultrapassa o sentido militar da "arte 
do general", e abarca o sentido empresarial de definição de objeti
vos, metas, políticas, programas, planos, sequência de ações, atri
buição de recursos, manobra, logística, sincronização de forças, ope
rações, seleção de posições, modelos, atitudes, otimização de deci
sões, propósitos, etc.
A Prospectiva, em sentido estrito, ocupa-se apenas da questão “O 
que pode acontecer?”. Ela torna-se estratégica quando uma organi
zação se interroga sobre “O que posso fazer, em face dos futuros 
possíveis?”. Uma vez tratadas estas duas questões, a Estratégia in
dica à Política a melhor decisão, subsidiando as decisões decorren
tes da questão “O que vou fazer?”. Finalmente, a Estratégia indica a 
melhor aplicação dos recursos disponíveis, respondendo à questão 
“Como vou fazê-lo?”. Daí a sobreposição entre a Prospectiva e a Es
tratégia. Política e Gestão Estratégica Aplicada, Sagres (2007).
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Assim, valendo-se de ferramentas como a prospectiva estratégica, deve-se 

buscar planejar o efetivo de policiais militares para o seu emprego futuro a partir do 

mínimo necessário, para execução das atividades de policiamento de meio ambiente 

e trânsito rodoviário na PMMG, de forma que a instituição não seja surpreendida pe

los acontecimentos.

Igualmente, tal procedimento visa também acompanhar a evolução das de

mandas operacionais, oriundas do próprio aumento populacional e as conseqüên- 

cias advindas de tal crescimento, que impactam diretamente a área de segurança 

pública, especialmente no que se refere ao policiamento de meio ambiente e trânsi

to. Refere-se, aqui, à expansão da malha viária, ao aumento da frota circulante, à 

necessidade de ações mais rigorosas e efetivas na fiscalização do trânsito rodoviá

rio, às ações preventivas e educativas de trânsito rodoviário, bem como ao crescente 

índice de crimes ambientais e agressões à biodiversidade em todas as regiões de 

Minas Gerais.
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4. CONCEITOS E ESTRUTURA DA PMMG

4.1 Conceito de efetivo

O termo efetivo refere-se a todos os integrantes que compõem o quadro de 

pessoal da organização Policial Militar.

Com base no quantitativo do efetivo, é que se estabelece as várias políticas 

internas da instituição, pois, caso este efetivo não seja suficiente ou não esteja devi

damente distribuído e empregado, não se consegue implementar as estratégias ne

cessárias para se atingir as metas institucionais.

4.2 Conceito de DD/QOD:

O quadro que demonstra o detalhamento e desdobramento, bem como a or

ganização e distribuição do efetivo da Polícia Militar (DD/QOD), é um documento 

gráfico onde se consta os dados numéricos referentes ao quantitativo de efetivo 

existente nas diversas unidades da Polícia Militar, e foi concebido para facilitar o en

tendimento de como se encontra distribuído os integrantes da corporação, em todas 

as suas unidades e subunidades.

O quadro possibilita identificar de maneira rápida e simples o número de ser

vidores (efetivo) que estão lotados em cada localidade, permitindo ainda visualizar o 

quantitativo previsto (considerado ideal) para se realizar o policiamento, bem como, 

visualizar o quantitativo existente (real), aferindo, por conseguinte, se há claro (falta) 

de policiais militares em determinado local, e a sua quantidade, permitindo ao gestor 

uma análise rápida do seu efetivo como um todo.

4.3 Estrutura da PMMG.

A Policia Militar de Minas Gerais está articulada geograficamente em dezoito 

regionais com seus respectivos comandos, sendo que destas, a primeira, a segunda 

e a terceira regiões estão sediadas em Belo Horizonte, Contagem e Vespasiano,
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respectivamente, compondo a chamada região metropolitana de Belo Horizonte, e 

as quinze demais estão localizadas no interior do Estado. Abaixo, o mapa com as 

respectivas divisões regionais da PMMG.

REGIÕES DA POLÍCIA MILITA D

Fonte CJNDS PMMG " 8® '*-*“

Figura 4 -  Divisão administrativa das 18 regiões da PMMG .

Fonte: Seção de Recurso Humanos / PMMG.

O Comando-Geral da Corporação está localizado na capital mineira, baseado 

na Cidade Administrativa Presidente Tancredo Neves, sendo exercido por um oficial 

do último posto da carreira, sendo um Coronel PM, designado pelo Governador do 

Estado.

Administrativamente, além das seções do Estado Maior que compõe o seu 

Staff, a Instituição é estruturada através de Diretorias, cuja chefia é exercida por ofi

cial no posto de Coronel PM, de uma Corregedoria e um Sistema de Ensino coorde

nado pela Academia de Polícia Militar, com responsabilidade de formar os futuros 

Oficiais e Praças da Instituição. A seguir o organograma administrativo da Institui

ção.

DE MINAS GERAIS
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Organograma Administrativo
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Figura 5 - Organograma Administrativo da PMMG. 
Fonte: Página da PMMG na internet.

Por sua vez, as outras quinze regiões possuem seus respectivos comandos regio

nais sediados nas cidades do interior, sendo que o comando destas regiões também é 

exercido por um Coronel PM, designado pelo Comandante da Corporação.

Cada comando regional é subdividido em áreas territoriais cuja responsabili

dade é repassada aos comandantes de batalhões, que por sua vez, subdividem-se 

em companhias, pelotões, destacamentos e subdestacamentos da Polícia Militar.

O organograma operacional da PMMG, conforme esquema abaixo, é compos

to por dezoito Regiões de Polícia Militar, 56 Batalhões de Área, 21 Companhias de 

Polícia Militar Independente, sete Companhias de Missões Especiais, um Batalhão 

de Policia de Trânsito e 15 Companhias Independentes de Meio Ambiente e Trânsi

to.

Integrando o Comando de Policiamento Especializado CPE (RMBH), temos a 

Companhia Independente de Meio Ambiente, o Batalhão de Polícia Militar de Trânsi

to Rodoviário, o Batalhão de Policiamento de Eventos (BPE), o Batalhão de Rondas 

Táticas Metropolitanas (Rotam), o Batalhão de Rádio Patrulhamento Aéreo (BTL
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RPAer), o Batalhão de Policiamento de Guardas (BPGd), o Regimento de Cavalaria 

Alferes Tiradentes (RCAT), a Companhia de Polícia Militar Independente de Policia

mento de Cães e o Grupo de Ação Tática Especial (GATE).



c COMANDO-GERAL ]
I  ESTADO-MAIOR j

- J ^ T ^
1* RPM 

Belo

m u
9a RPM

u m
12a RPM 

Ipatinga
arizonte _

2 'RPM 

Contagem

3» RPM

Vespasiano

1° BPM '  

Belo

Horizonte

5o BPM ^  

Belo

Horizonte

13° BPM 

Belo

Horizonte

6° BPM '  
Beio 

orizonte

1PM '' l

18"BPM

Contagem

33° BPM 

Betim

39° BPM > 

Contagem

40° BPM '  

Rib. das 

Neves

48° BPM ^  

Ibirité

^ C i a  PMInd"> 

Igarapé

L___

4* RPM 

Juiz de 

Fora

r 35° BPM 'N f  

Santa Luzia

36° BPM ^  

Vespasiano

52”  BPM '  

Ouro Preto

rl BCiaPMInd' 

Nova Lima

’ 15“ Cia PM '' 

Ind

Sabará

'7 *C » M E sp ' 

Lagoa Santa

1*C ia M  EspS 

Contagem

5a RPM 

Uberaba

2° BPM  ̂ r
Juiz de Fora

21° BPM 

Ubá

'  27° BPM > 

Juiz de Fora

V _

47° BPM ^  

Muriaé

Cia PM In í  

Leopoldina

C~6a
Lavras

4° BPM 

Uberaba

37° BPM N 

Araxá

Ia Cia PM Ind' 
Iturama

r4m Cia PM Ind'' 
Frutal

6a RPM 7a RPM ^

Divinópolis

8a RPM ^ 

Governador

L Valadares

r 8° BPM ^ 

Lavras

V _

24° BPM > 

Varginha

16a Cla PM '  

Ind 
Trás

Corações

•̂CiaPMInd'
MAT

Lavras

8a Cia MEsp'' 

Uberaba

’ 18a Cla PM ̂  

Ind

Pará de

'7 -C ía P M In d '

MAT

i  Despacho

6° BPM > 

Governador

Valadares

43" BPM 

Governador 

Valadares

V *.

r .' 25a Cia PM '  

Ind

GuanhAes

V  Cia V. E w ' 

Gov.
Valadares

L,_______ )

>  Cia PM Ind' 

MAT
G. Valadares

*3“  Cia MEsp^j 75" Cia PM ind' 

Juiz de Fora MAT
Uberaba

10a RPM 

Patos de 

Minas

11a RPM 

Montes 

Claros

17° BPM N 

Uberlândia

32° BPM S 

Uberlândia

53" BPM A  í  10a Cia 

Araguari Ind MA

r 15° BPM ^

Patos de

Minas

V . y

46° BPM "N 

Patrocínio

PM 
Ind MAT 

Patos de 

Minas
_________/

54° BPM N 

ituiutaba

r2> Cla MEsp' 

Uberlândia

í*c7PM Ind' 

MAT
Uberlândia

*4" Cia PM lnd> 

MAT

Juiz de Fora

V---------------J

13a RPM 

Barbacena

10° BPM ^

Montas

Claros

V_____ >

30° BPM 

Januiria

50° BPM > 

Montas 

Claros

r 51° BPM N 

Janaúba

^2“ Cia PM Ind1 

Taiobeiras

's___

V  Cia MEsp^ f  

Montes 

Claros

C  11a Cia PM'A r

Ind MAT 

Montes 

Claros
y

11° BPM 

Manhuaçu

14° BPM ^  

Ipatinga

26° BPM ^ 

Itabira

r 17a Cia PM ^ 

Ind 

Joâo

MonlevadeJ

r 9° BPM > 

Barbacena

31"BPM

Conselheiro

Lafaiete

V ____.

^  38° BPM > 

Sâo Joâo Dei 

Rei

V ____)

r \  3a Cia PMN 

Ind MAT 

Barbacena

(TvIaCia PM'" 

Ind

Ponte Nova

’ 22a Cia PM '  

Ind

Caratinga

f  3° BPM ^  

Diamantina

2S »BPM > 
Sete Lagoas

42" BPM '  
Curvelo

55° BPM ^  f :  

Pirapora

r  23a Cia PM '  

Ind

Capelinha

V___

r  19° BPM ^ 

Teófilo Otoni

44° BPM N 

Almenara

24a Cia PM > 

Ind

Nanuqua

28° BPM 

Unaí

45° BPM ^  

Paracatu

‘ 16a Cia PM ̂  

Ind MAT 

Unaí

26a Cia PM ^ 

Ind

Itaobim

r  20° BPM ^  f  

Pouso Alegre

r 56° BPM ^
Itajubá

r  14* Cla PM '' 

Ind

Sâo Lourenço

'2 7 *  Cie PM '  

Ind

Extrema

r  15a Cia PM ' 

Ind MAT 

T. Otoni

r 17* Cia P M ^  ^  

Ind MAT 

P, Alegre

14a RPM 15* RPM r 16* RPM 17* RPM 18* RPM CPE

Curvelo Teófilo Unal Pouso Poços de Belo

_____ Otoni L. Aleare Caldas Horizonte

12° BPM ^  ^

Passos

29° BPM 

Poços de 

Caides

18a Cla PM '  
Ind

Alienas

20a Cia PM '  

Ind

Sâo S. do 

Paraíso

‘  18a Cla PM ̂  

Ind MAT 

Poços de 

Caktas y

* 14a Cia PM N 

Ind MAT 

Curvelo

I pÊ '
Belo

Horizonte

' btT rÕtÃ m ’

B Horizonte

Tu RpAer̂ 
Belo

Horizonte

RCAT > 

Belo

Horizonte

BPGd '  

Belo

Horizonte

" 12a Cia PM N 

Ind MAT 

Ipatinga

BPMRV '  

Beto

Horizonte

GATE S 
Belo

Horizonte

f  49° BPM > f  CI« PM Ind ' j
Belo PCâes

Horizonte B. Horizonte

L _________ J k __________ y

BPTran
Belo

Horizonte

Figura 06 - Organograma Operacional da PMMG 
Fonte: Seção de Recursos Humanos / PMMG 50 Cia PM 

MAmb 
B. Horizonte



51

4.4 Panorama geral do efetivo da PMMG.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) possui um efetivo total de 46.0831 

(quarenta e seis mil e oitenta e três) policiais militares, distribuídos em todo o estado, 

nas dezoito regiões, incluindo-se os setores de ensino e na área administrativa, in

cluindo os policiais militares do sistema de saúde

Por ser a PMMG, uma instituição de grande porte, ocorre intensa movimenta

ção de pessoal, seja pelo ingresso de novos integrantes, seja pela evasão natural 

por motivos diversos. Esta grande movimentação, aliada ao aumento constante da 

demanda das atividades de segurança pública, acaba por refletir negativamente, 

impedindo que se preencha totalmente os quadros de pessoal da instituição.

Tomando por referência o critério da ONU que define o efetivo das institui

ções policiais em 340 (trezentos e quarenta) policiais (militares e civis), por grupo 

de 100.000 (cem mil) habitantes e, sabendo que o Estado de Minas Gerais possui 

19.597.330 (dezenove milhões, quinhentos e noventa e sete mil trezentos e trinta) 

habitantes (IBGE -  Censo Demográfico de 2010), deveríamos ter o equivalente a 

aproximadamente 195.973 (cento e noventa e cinco mil novecentos e setenta e 

três) policiais somando o efetivo das policias militar e civil do Estado, sendo que 

hoje este somatório, não chega a 55.000 (cinqüenta e cinco mil), considerando o 

efetivo das duas instituições, ou seja, este critério está longe de ser alcançado.

Diante do contexto relatado, necessário se faz aprofundar os estudos acerca 

dos critérios utilizados no detalhamento e distribuição de efetivo, mormente o polici

amento especializado, a fim de buscar equacionar tal situação, alcançando um nú

mero de servidores mínimo necessário para se possibilitar uma prestação de servi

ços de qualidade a toda a sociedade mineira.

1 Fonte: arm azém  de in fo rm ações da adm in is tração  pública do Estado de M inas Gerais. 
Ju lho de 2011.
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4.5 Estrutura das Unidades Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito Ro

doviário.

A estrutura das unidades especializadas de meio ambiente e trânsito, está in

serida na estrutura organizacional da PMMG, da seguinte forma:

Na capital, através do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (BPMRv) e da 

Companhia Independente de Meio Ambiente (Cia MAmb), atuando exclusivamente 

na região metropolitana.

No interior através das Companhias Independentes de Meio Ambiente e 

Trânsito (Cia PM IND MAT). Cada Comando regional do interior, possui uma Cia PM 

Ind MAT, cuja atuação territorial abrange toda a área de responsabilidade da respec

tiva região.

As unidades especializadas, por sua vez, se subdividem em frações menores, 

denominadas pelotões de policiamento de meio ambiente (Pel MAmb), pelotão de 

policiamento rodoviário (Pel Rv) e pelotões especializados (Pel Esp), aglutinando a 

responsabilidade de atuar nas duas atividades.

Estes pelotões se subdividem em grupos de policiamento rodoviário (GpRv) e 

de meio ambiente (GpMAmb).

O comando das Companhias Independentes de Meio Ambiente e Trânsito (in

terior) e Companhia Independente de Meio Ambiente (capital), é exercido por oficial 

do posto de Major PM. E o comando do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária (capi

tal), é exercido somente por oficial do posto de Tenente Coronel PM.

Portanto, existem dois modelos diversos de comando das atividades de poli

ciamento de meio ambiente e trânsito, o da capital, onde as atividades têm o co

mando separado, sendo que no caso do policiamento de trânsito rodoviário foi criado 

um Batalhão, sob o comando de um Ten Cel, enquanto que no policiamento ambien

tal, a unidade permaneceu em nível de Cia Ind MAmb, sob o comando de um Major 

PM. Já no interior, foram criadas as figuras das Cia PM Ind MAT, sob Comando de
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Major PM, concentrando ambas as atividades de policiamento de meio ambiente e 

trânsito rodoviário.

Apesar das disparidades existentes no modelo atual, conforme explicado no 

parágrafo anterior, pode-se observar que houve um avanço deste em relação ao 

modelo anterior, (Cia Espz), conforme evolução citada na subseção 2.1. Este avanço 

possibilitou uma melhoria significativa nos dois tipos de policiamento, necessitando 

atualmente de uma remodelação na política de efetivo empregado nestas áreas, 

possibilitando um avanço ainda maior.

4.6 Panorama do efetivo das Unidades Especializadas de Meio Ambiente e 

Trânsito Rodoviário.

Por estarem as unidades especializadas de meio ambiente e trânsito inseri

das na estrutura da PMMG, os problemas citados no item anterior, são os mesmos. 

Abaixo, o atual DD/QOD das Unidades Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito.

Quadro 03

Distribuição de efetivo das Unidades de Meio Ambiente e Trânsito/PMMG.

Fração PM MAT/Ano/Efeti vo Previs- 2011
-V ii"  ^

Previsto Existente Claro Excesso
Cia PM M Am b 187 132 35 -

BPM Rv 231 196 35 -

4 a C ia PM Ind M AT 189 188 01 -

5a C ia PM Ind M AT 205 157 48 -

6a C ia PM Ind M AT 209 154 45 -

7a C ia PM Ind M AT 250 222 28 -

8a C ia PM Ind M AT 159 157 02 -

9a C ia PM Ind M AT 238 182 44 -

10a C ia PM Ind MAT 147 142 05 -

11a C ia PM Ind M AT 313 227 86 -

12a C ia PM Ind M AT 366 286 80 -

13a C ia PM Ind M AT 167 138 28 -

14a C ia PM Ind M AT 178 159 19 -

15a C ia PM Ind M AT 195 185 10 -

16a C ia PM Ind M AT 148 144 14 -

17a C ia PM Ind MAT 160 131 29 -

18a C ia PM Ind MAT 209 157 52 -

TOTAL 4.048 3.395 721 -

Fonte: U n idades E specia lizadas de M eio A m b ien te  e trâns ito  / PM M G. Jun-Ju 2011.
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Observa-se do quadro acima, uma expressiva variação entre o quantitativo de 

policiais previsto e o existente em cada companhia, ficando claro a considerável de- 

fasagem entre o número de servidores previsto e o existente, em alguns casos che

gando a uma defasagem de 25% (vinte e cinco por cento) de claro (ausência), como 

é o caso da 11a e 18a Companhias.

Os problemas de carência de efetivo são maximizados nas atividades de poli

ciamento de meio ambiente e trânsito rodoviário, face a alguns aspectos específicos, 

como por exemplo, o reduzido número de militares lotados em cada unidade especi

alizada, em contraponto com sua área de responsabilidade territorial, lembrando que 

esta corresponde à mesma circunscrição do comando da região a que está inserida; 

igualmente, há que se levar em consideração o conhecimento técnico que se exige 

do militar empregado nestas duas atividades que, para ser plenamente adquirido, 

demanda um tempo muito superior ao da formação de um policial do policiamento 

ordinário, o que torna esta substituição mais lenta e difícil de se efetivar, agravando 

ainda mais a situação do efetivo destas unidades.

Para exemplificar esta situação, tem-se como exemplo a situação da 14a Cia 

PM Ind MAT, com Sede em Curvelo/MG, que possui um efetivo existente total de 

159 policiais militares, aí incluídos os lotados na administração (atividade meio) e no 

serviço operacional (atividade fim). Em recente convocação, 15 policiais militares, da 

graduação de cabo, foram matriculados no Curso Especial de Formação de Sargen

tos (CEFS-2011), sendo que, ao final de quatro meses, esses militares, ao serem 

aprovados no curso, serão promovidos à graduação de 3o Sargento PM.

De acordo com o atual quadro de detalhamento e distribuição de efetivo da 

Polícia Militar, a 14a Cia PM Ind MAT tem previsão de um quadro de 38 militares na 

graduação de sargentos PM, sendo que o claro atual para esta graduação é de 04 

servidores; assim, daqueles 15 convocados para o curso e aprovados, apenas 04 

terão chances reais de retornar, em virtude de inexistência de vagas no quadro. Tal 

situação leva a uma perda de 11 servidores, o que representa aproximadamente 8% 

de redução no efetivo existente na unidade. ( Dados fornecidos pela Seção de Pes

soal da 14a Cia PM Ind MAT).
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A deficiência de efetivo é uma reclamação uníssona em todas as unidades de 

policiamento especializado de meio ambiente e trânsito rodoviário. Como forma de 

exemplificar e melhor entender o fenômeno, vejamos o que diz VIVAS (2008), em 

sua pesquisa na área de trânsito rodoviário na área da 6a Cia PM Ind MAT:

A 6a Cia PM Ind MAT desenvolve o policiamento rodoviário nas rodo
vias estaduais e federais delegadas da 6a Região da Polícia Militar 
com o efetivo e recursos a seguir expostos, nos períodos considera
dos nesta pesquisa. Dividindo-se o efetivo em duplas de policiamento 
(Guarnição de rádio patrulhamento rodoviário), ter-se-ía, no primeiro 
período, 77 Guarnições, as quais divididas em quatro equipes para 
cumprir a escala de serviço padrão de 12 x 24 horas, 12 x 48 horas, 
daria cerca de 19 Guarnições. Descontando-se os plantões das salas 
de operações e postos de policiamento, as férias e as dispensas mé
dicas, a realização de cursos e do treinamento anual chegar-se-ía ao 
número de 1 Guarnição de rádio patrulhamento rodoviário -  GuR- 
PPMRv, nos grupos destacados e no máximo 2 nas sedes de pelo
tão, chegar-se-ía a um número aproximado de 12 GuRPPMRv lan
çado por turno. Monografia (CESP ll/08,p 58).

A deficiência de efetivo ocorre por vários fatores como aponta Vivas, mas é 

agravada pela extensa malha viária do Estado, que chega ao patamar de 26.604 

quilômetros, somando as rodovias estaduais (MG) e as rodovias federais delegadas 

(BR), como constatado por VIVAS (2008).

Em comparação com uma malha viária de 2405 km, daria cerca de 
200 km de rodovia por turno de serviço sob a responsabilidade de 
cada GuRPPMRv. Considerando as especificidades da malha viária, 
principalmente nos deslocamentos por rodovias federais não delega
das para atender a trechos da malha viária que são interrompidos por 
rodovias não delegadas, essa distância a ser coberta aumenta muito. 
E nos casos em que há necessidade de se atender acidentes ou rea
lizar operações conjuntas com o Departamento de Estradas de Ro
dagem de Minas Gerais, torna-se ainda maior o trecho da malha 
descoberto. Monografia (CESP II/08), p59.

As conseqüências negativas para o policiamento especializado e, por conse

guinte, para a segurança pública como um todo, é notória, haja vista serem as estra

das e rodovias a porta de entrada e saída de todo fato delituoso, sendo assim, a de

ficiência da fiscalização de trânsito rodoviário aumenta a sensação de insegurança 

da população ordeira e abre as portas para o aumento dos delitos em geral, em es

pecial para o cometimento das mais variadas formas de infração de trânsito, colo

cando em risco todos os usuários das vias, segundo alerta Vivas (2008):
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Levando-se em  cons ideração  o e fe tivo  m édio  do ano de  2007, a re
lação de qu ilom etragem  de rodovias por G uarn ição  aum entou mais. 
Assim , ve rifica -se  que por de fic iênc ias de efetivo, o po lic iam ento  não 
consegue exe rce r e fe tivam en te  a sua função  de p rim e iro  filtro  da 
crim ina lidade. C om  o atual e fe tivo , a chance de ser abordado  por 
um a G uR P P M R v no sul de M inas to rna -se  m uito pequena, haja vista 
que as d im ensões e pecu lia ridades da m alha viária , bem  com o a 
dem anda gerada  por ac identes e outros serv iços específicos  com o 
esco ltas de ca rgas ind iv is íve is  e operações con jun tas  com  o DER, 
absorvem  sobrem ane ira  o po lic iam ento  rodoviário . M O N O G R AFIA . 
(C ESP 11/08), p58.

Outra implicação constatada por VIVAS (2008) é a impossibilidade de manter 

trabalhos preventivos, além daqueles rotineiros, devido ao pouco efetivo existente, 

em contraponto com a extensão de malha viária sob responsabilidade da Unidade 

executora alvo daquela pesquisa.

[...] operações p reventivas a tipos crim ina is específicos  de rodovias, 
com o trá fico  de drogas e arm as, roubo de cargas e roubos a co le ti
vos, ficam  pre jud icadas devido  ao pequeno e fe tivo  para a tende r a 
dem anda que fo i an te rio rm ente  exposta. M O N O G R A FI (C ESP 11/08), 
p59.

No ano de 2007, a Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG -  DMAT, 

após realizar análise sobre o efetivo de meio ambiente e trânsito rodoviário à época, 

encaminhou ao Estado Maior da Corporação mensagem ZWork n° 1.582.1088/07- 

DMAT, sugerindo a criação do conceito do efetivo mínimo para o policiamento de 

meio ambiente e trânsito rodoviário, onde sugeria que cada grupo de meio ambiente 

(GpMAmb) e cada grupo de policiamento rodoviário (Gp Rv) deveria possuir um mí

nimo 10 e 13 policiais militares respectivamente, para ter condições mínimas de 

atender às demandas, haja vista que o existente não mais atendia às necessidades 

destas atividades.

O estudo da DMAT sugeria que fosse destinado o quantitativo de efetivo para 

as atividades de meio ambiente e trânsito rodoviário, conforme quadro abaixo:



57

Quadro 04:

Proposta de efetivo mínimo feita pela Diretoria 
de Meio Ambiente e Trânsito, em 2007.

'
Atividade Rodoviária ou Meio Ambiente

Número de 

Subtenente/

Número de 

Cabo / 

Soldado

Total

Grupo de Policia

mento Rodoviário

Sem Posto rodoviário 01 12 13

Com Posto rodoviário 01 15 16

Grupo de Policia

mento de Meio 

Ambiente

Sem patrulhamento 

aquático

01 09 10

Com patrulhamento 

aquático 01 13 14

Fonte: m ensagem  ZW ork n° 1 .582.1088/07 -D M A T/P M M G .

Ao final da mensagem, o documento da DMAT fez a seguinte ressalva:

“[...] que  o e fe tivo  m ín im o ind icado acim a, apenas perm ite  a tender 
p recariam ente  as dem andas ineren tes às a tiv idades MAT, não perm i
tindo  rea lizar ações sup lem enta res, ta is  com o lançam ento  ope rac io 
nal em  nível supe rio r ao ord inário , um a vez que o po lic iam ento  de 
m eio am b ien te  e o rodoviário  são articu lados, de fo rm a d ife ren te  dos 
outros tipos  de po lic iam ento , tendo responsab ilidades por vários  m u
n icíp ios (M Am b) e de rodovias (Rv) em  face  da g rande  m alha viária 
do Estado” .

Apesar do estudo da DMAT ter se limitado ao quantitativo existente nas fra

ções Rv e MAmb, este vem corroborar com as constatações feitas por Vivas em seu 

estudo monográfico realizado em 2008, de que o efetivo disponibilizado para os poli

ciamentos de meio ambiente e trânsito são insuficientes para suprir as demandas 

dessas atividades.

A questão da insuficiência do efetivo fica demonstrada, principalmente quan

do na mensagem se faz a ressalva de que tal proposta de “efetivo mínimo indicado”, 

permite atender as atividades apenas de forma precária, ou seja, para que se tenha 

um efetivo ideal o quantitativo deveria ser ainda maior, contudo tal estudo não traz 

qual seria o efetivo ideal, nem define critérios para se chegar a este efetivo.
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A seguir, serão apresentados os números referentes ao policiamento das ati

vidades de meio ambiente e trânsito rodoviário, fazendo uma relação da malha viária 

x policial, da população da área da unidade x policial de trânsito rodoviário, da po

pulação da área da unidade x policial de meio ambiente, e da área territorial da uni

dade x policial militar de meio ambiente.

TABELA 03

Relação de “PM x Km”, para execução do policiamento de trânsito rodoviário, 
por unidade especializada em Minas Gerais/Brasil.

Unidade de Meio Ambiente 
e Trânsito Rodoviário

Km de 
rodovias

Efetivo de trânsito 
rodoviário previsto

Média de 
policial por 

Km x8
BPM Rv 971,10 231 33,63
4a Cia PM Ind MAT 1.555,12 86 144,66
5a Cia PM Ind MAT 1.627,80 92 141,55
6a Cia PM Ind MAT 1.104,00 92 96,00
7a Cia PM Ind MAT 1.940,00 130 119,38
8a Cia PM Ind MAT 2.692,00 79 272,61
9a Cia PM Ind MAT 1.175,70 104 90,44
10a Cia PM Ind MAT 1.493,40 67 178,32
11a Cia PM Ind MAT 2.705,00 120 180,33
12a Cia PM Ind MAT 2.000,00 153 104,56
13a Cia PM Ind MAT 1.457,00 68 171,36
14a Cia PM Ind MAT 2.287,70 83 220,50
15a Cia PM Ind MAT 2.692,00 76 279,68
16a Cia PM Ind MAT 2.014,10 63 255,75
17a Cia PM Ind MAT 896,50 105 68,31
18a Cia PM Ind MAT 1.502,70 108 111,31
Totais 26.604 1264 168,38

Fonte: U n idades Especia lizadas de M eio A m b ien te  e T râns ito /P M M G .

A média de Km de rodovia por policial militar deve ser multiplicada pelo fator 

”8”, pois deve-se considerar que as equipes de policiamento são compostas de no 

mínimo dois policiais militares, assim, considerando que para um ciclo completo de 

escala operacional de 12x36 horas ou 12x24/12x48 horas, geralmente utilizados pe

las unidade operacionais, necessário se faz o emprego de quatro equipes compos

tas de dois militares, logo a média simples de “militar por km de rodovia” deve ser 

multiplicada pelo fator “8”.
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Vale ressaltar que para o cálculo em questão foi considerado o efetivo previs

to, desconsiderando o claro, levando-se em consideração ainda a utilização de todo 

efetivo para escala operacional, desprezando-se os militares lançados em escala de 

plantão e sentinela nos postos fixos ou quartéis, percentual de férias, dispensas di

versas do serviço, dentre outros, o que aumentaria ainda mais o “fator multiplicação”.

Gráfico 02: Relação “Malha viária x Policial Militar” das Cia PM Ind MAT. 
Fonte: Unidades Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito/PMMG.

No gráfico acima se observa que das dezesseis unidades que atuam no poli

ciamento de trânsito rodoviário, quatro apresentaram uma média abaixo de 100 qui

lômetros de rodovia por PM, a ser fiscalizada; oito apresentam uma média de 100 a 

200 quilômetros de rodovia por PM, e quatro unidades se destacam com uma média 

entre 200 a 300 quilômetros de rodovias por PM a ser fiscalizada.

Considerando as companhias e a malha viária total do Estado e considerando 

também que a média geral encontrada foi de 171,7 quilômetros por policial militar, 

pode-se concluir que das dezesseis companhias, dez estão dentro da média encon

trada e seis estão acima desta média.

Na tabela a seguir, estabeleceu-se uma relação entre a população residente 

na área de responsabilidade de cada unidade especializada e o efetivo previsto de
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cada unidade, com vistas a se obter uma média de pessoas atendidas por policial 

militar de cada unidade.

TABELA 04:
Relação de população atendida por policial PM para execução do policiamento de 

trânsito rodoviário, por unidade especializada em Minas Gerais/Brasil.

Unidade Especializada de 
Meio Ambiente e 

Trânsito Rodoviário

População Efetivo de trânsito ro
doviário previsto

BPM Rv 5.288.727 231
4a Cia PM Ind MAT 1.159.837 86
5a Cia PM Ind MAT 726.977 92
6a Cia PM Ind MAT 860.391 92
7a Cia PM Ind MAT 1.071.148 130
8a Cia PM Ind MAT 800.496 79
9a Cia PM Ind MAT 972.412 104
10a Cia PM Ind MAT 486.226 67
11a Cia PM Ind MAT 1.392.372 120
12a Cia PM Ind MAT 1.716.189 153
13a Cia PM Ind MAT 826.523 68
14a Cia PM Ind MAT 946.891 83
15a Cia PM Ind MAT 869.523 76
16a Cia PM Ind MAT 351.708 63
17a Cia PM Ind MAT 941.618 105
18a Cia PM Ind MAT 1.065.334 108

Total / Média Geral 19.476.372 1264

Fonte: Unidades Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito/PMMG.

Gráfico 03: Relação PM Rv x População local / Cia PM Ind MAT, Minas Gerais/Brasil. 
Fonte: Unidades Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito/PMMG.
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Através do gráfico acima, pode-se observar que entre as dezesseis unidades 

especializadas, uma apresenta média de população atendida por policial militar ro

doviário na faixa até 5 mil habitantes; sete unidades apresentam média entre 5 a 10 

mil habitantes; sete apresentam média entre 10 mil a 15 mil habitantes e uma unida

de apresentou média entre 20.000 e 25.000 habitantes por policial militar de policia

mento rodoviário.

TABELA 05

Relação “PM Mamb x Km2", por unidade especializada, em Minas Gerais/Brasil.

Unidade de Meio Ambiente e 
Trânsito Rodoviário

Área da Cia 
em Km2

Efetivo Meio Ambi
ente Previsto

Cia PM MAmb 13.082 187
4a Cia PM Ind MAT 21.432 85
5a Cia PM Ind MAT 40.600 89
6a Cia PM Ind MAT 17.431 92
7a Cia PM Ind MAT 32.139 96
8a Cia PM Ind MAT 55.645 68
9a Cia PM Ind MAT 28.524 109
10a Cia PM Ind MAT 30.981 56
11a Cia PM Ind MAT 101.032 181
12a Cia PM Ind MAT 30.050 177
13a Cia PM Ind MAT 18.721 75
14a Cia PM Ind MAT 64.334 67
15a Cia PM Ind MAT 55.645 94
16a Cia PM Ind MAT 59.875 61
17a Cia PM Ind MAT 18.262 80
18a Cia PM Ind MAT 25.425 77

Total 612.844 1594

Fonte: U n idades Especia lizadas de M eio A m b ien te  e T râns ito /P M M G .

A tabela acima foi construída considerando a área total da unidade em Km2, 

dividido pelo efetivo previsto, portanto, desconsiderou-se o claro existente. Também 

se desprezou o fato de que, para se compor uma guarnição policial (GuPM), neces

sário se faz no mínimo dois PM, bem como não foi considerado que as equipes são 

lançadas em turnos alternados e ainda, há que se considerar a folga entre tais tur

nos, assim, levando-se em conta este fatores, os resultados obtidos deveriam ser 

multiplicados por 8, como foi o caso da tabela anterior. Contudo, manteve-se a divi

são simples, como forma didática para melhor entender a relação direta existente.
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Gráfico 04: Relação “Área em Km2 x PM Ambiental” por Cia PM Ind MAT 
Fonte: Unidades Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito/PMMG.

No gráfico acima, observa-se que das dezesseis Companhias que atuam no 

policiamento de meio ambiente, duas apresentam média de 100 a 200 km2 de área a 

ser fiscalizada por PM; quatro unidades apresentam média de 200 a 300 km2 de 

área por PM; três unidades apresentam média de 300 a 500 km2 de área por PM; 

três unidade apresenta média de 500 a 600 km2 de área por PM; uma unidade 

apresenta índice entre 800 e 900 km2 de área por PM; uma unidade destaca-se com 

uma média inferior a 100 km2 por PM e duas unidade destacam-se com média acima 

de 900 km2 por PM.

Considerando que a média encontrada dentre todas as companhias foi de 

384,47 km2 de área sob a responsabilidade de cada policial militar, conclui-se que 

das dezesseis unidades de policiamento de meio ambiente e trânsito do Estado, no

ve unidades apresentam índice abaixo da média, sendo que sete estão acima da 

média encontrada, e três companhias apresentam índice quase três vezes maior que 

a média geral.
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TABELA 06:

Relação de população atendida por policial militar para execução do policiamento de 
meio ambiente, por unidade especializada, em Minas Gerais/Brasil.

Unidade Especializada de Meio Am
biente e Trânsito Rodoviário

População Efetivo de Meio 
ambiente Previsto

Cia PM MAmb 5.288.727 187
4a Cia PM Ind MAT 1.159.837 85
5a Cia PM Ind MAT 726.977 89
6a Cia PM Ind MAT 860.391 92
7a Cia PM Ind MAT 1.071.148 96
8a Cia PM Ind MAT 800.496 68
9a Cia PM Ind MAT 972.412 109
10a Cia PM Ind MAT 486.226 56
11a Cia PM Ind MAT 1.392.372 181
12a Cia PM Ind MAT 1.716.189 177
13a Cia PM Ind MAT 826.523 75
14a Cia PM Ind MAT 946.891 67
15a Cia PM Ind MAT 869.523 94
16a Cia PM Ind MAT 351.708 61
17a Cia PM Ind MAT 941.618 80
18a Cia PM Ind MAT 1.065.334 77

Total / Média Geral 19.476.372 1594

Fonte: Unidades Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito/PMMG.

A tabela acima foi construída considerando a população residente na área 

geográfica da unidade especializada de meio ambiente e trânsito, sendo que o nú

mero de habitantes foi dividido pelo efetivo previsto em cada uma das unidades.

Média população X PM Ambiental
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Gráfico 05: Relação Média da população x Policial Militar MAmb / Cia PM Ind MAT. 
Fonte: Unidades Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito/PMMG.
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No gráfico 5, constata-se que dentre as dezesseis companhias que atuam no 

policiamento de meio ambiente, oito estão na faixa de 5 a 10 mil habitantes por poli

cial militar; sete encontram-se na faixa de 10 a 15 mil habitantes por policial militar, e 

apenas uma apresenta um valor mais discrepante, na faixa entre 25 a 30 mil habi

tantes por policial militar. Ressalta-se que a Cia com valor discrepante está localiza

da na região metropolitana de Belo Horizonte, região esta com maior concentração 

populacional Estado.

Considerando que a média entre as companhias foi de 12.218 (doze mil du

zentos e dezoito) habitantes por policial militar, temos que 12 unidades apresenta

ram uma média de população por policial militar inferior à média geral, enquanto que 

quatro companhias apresentaram uma média de população por policial militar acima 

de 12.218 habitantes.
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5 METODOLOGIA DA PESQUISA

O foco do estudo foi o de analisar o detalhamento e o desdobramento do 

quadro de organização e distribuição do policiamento especializado de meio ambien

te e trânsito, avaliando se o efetivo existente atende às demandas da instituição, tan

to na área meio como na atividade fim, bem como verificar os critérios de distribuição 

deste efetivo.

Procurou-se mostrar a necessidade da administração pública militar gerenciar 

os recursos humanos com base em critérios específicos, para que possa distribuir os 

recursos humanos empregados nas atividades especializadas de meio ambiente e 

trânsito rodoviário, possibilitando ao gestor administrar com maior efetividade tais 

recursos, além de possibilitar um planejamento a médio e longo prazos, com vistas a 

recomposição de efetivo em decorrência da evasão natural, evitando, assim, impro

visos e o esvaziamento destas atividades.

A pesquisa buscou mostrar também a evolução quanto ao crescente aumento 

das demandas operacionais da Polícia Militar, tanto na atividade de meio ambiente, 

quanto na atividade de trânsito rodoviário, seja pelo crescimento da população ao 

longo dos últimos anos, no Brasil e no mundo, ocasionando maior degradação am

biental e uma desenfreada exploração dos recursos ambientais, seja pelo aumento 

da frota veicular, que de forma equivalente também exige uma fiscalização de trânsi

to mais efetiva, dentre outros fatores.

Este aumento de demanda enseja cada vez mais uma administração efetiva, 

com planejamento e decisões calcadas em técnicas e informações atualizadas, e 

cada vez menos tomadas por influência política ou no calor de “ondas do momento”.

Devidamente apoiado nesta visão da gestão técnica, é que o comando da 

Corporação inseriu no plano estratégico da Polícia Militar de Minas Gerais biênio 

2009-2011, mais precisamente nos objetivo 04 e 12, itens que estabelecem o de

senvolvimento de ações integradas com o setor público, privado, terceiro setor e 

comunidade, especialmente na municipalidade, para a prevenção social, solução
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dos problemas locais e formulação de políticas públicas; ações que estabelecem a 

promoção da gestão de pessoas, com foco nos princípios éticos, na valorização, na 

saúde, no desempenho e comprometimento com os valores e objetivos institucio

nais, sendo que o presente estudo encontra respaldo neste objetivo do plano estra

tégico.

Foram estudados neste trabalho os aspectos referentes ao Policiamento de 

meio ambiente e trânsito rodoviário, voltados para a questão de efetivo das ativida

des meio e fim. Assim, a pergunta norteadora do presente estudo foi: Os critérios 

utilizados para definição do efetivo das atividades especializadas do policiamento de 

meio ambiente e trânsito rodoviário - DD/QOD - tem sido eficaz, face às demandas 

internas e externas apresentadas?

Para tentar responder a este questionamento, delineou-se como hipótese bá

sica a definição de critérios específicos para elaboração e implementação do deta

lhamento e desdobramento do efetivo especializado- DD/QOD, das unidades espe

cializadas de meio ambiente e trânsito rodoviário, que possibilitará maior efetividade 

na realização do policiamento dessas atividades.

Trata-se de uma pesquisa do tipo descritiva, que utilizou da pesquisa biblio

gráfica e documental, (MARCONI; LAKATOS, 2006), uma vez que se pretendeu pro

ceder a uma análise do DD/QOD das unidades especializadas de meio ambiente e 

trânsito rodoviário, sendo necessária a busca de dados acerca do assunto, bem co

mo conhecimento científico que balizassem o estudo.

Para a pesquisa documental foram utilizados documentos normativos da Polí

cia Militar de Minas Gerais e da Polícia Militar do Estado de São Paulo, uma vez que 

esta Instituição possui já adota uma política de distribuição de efetivo, calcada em 

critérios técnicos específicos, cuja experiência foi considerada no presente.

Quanto à natureza, o estudo se classifica em pesquisa qualitativa e quantitati

va, uma vez que se utilizou de formulário de pesquisa com questões fechadas e 

abertas (questionários) (GIL, 2007), que foram aplicados aos comandantes de uni
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dades especializadas de meio ambiente e trânsito rodoviário e aos comandantes das 

regiões da polícia militar, sendo que estes foram enviados por e-mail.

Foi realizada ainda uma entrevista com o Exmo Sr Comandante Geral da Po

lícia Militar de Minas Gerais e outra com o Sr Diretor de Meio Ambiente e Trânsito 

também da Corporação.

O método de abordagem deste estudo foi o hipotético-dedutivo, uma vez que 

delineados os objetivos da pesquisa e o problema, elaborou-se uma hipótese para 

tentar solucioná-lo e posterior confirmação (MARCONI; LAKATOS, 2006).

Inicialmente, buscou-se realizar uma pesquisa com todo o universo de oficiais 

na função de comando das unidades especializadas de meio ambiente e trânsito 

rodoviário, e oficiais na função de comando regional, com responsabilidade direta na 

política de distribuição de efetivo da corporação, totalizando 33 questionários, contu

do, a pesquisa inicialmente censitária, passou para amostragem, devido o fato de 

que os questionários não foram devolvidos na sua totalidade.

O formulário de pesquisa contou com dois modelos, sendo um para os co

mandantes de unidade especializada de meio ambiente e trânsito rodoviário e outro 

para os comandantes de região, sendo 05 perguntas diretas e uma aberta para su

gestões possíveis sobre o tema.

A pesquisa abrangeu todas as unidades especializadas de policiamento de 

meio ambiente e trânsito, totalizando um universo de dezesseis unidades pesquisa

das.

Foi realizada ainda, pesquisa junto aos comandos regionais de policiamento 

do interior (RPM) e junto ao comando de policiamento especializado da capital 

(CPE), que exercem comando direto das duas atividades de policiamento aqui estu

dadas, num total de quinze regiões do interior e o CPE, que abrange a região metro

politana de Belo Horizonte, sendo que foram respondidos treze questionários, totali

zando vinte e nove questionários respondidos.



Também foram realizadas duas entrevistas sendo que todos os formulários 

foram considerados válidos, passando-se em seguida à análise e interpretação des

tes.

68
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6 ANÁLISE DOS DADOS

Após a aplicação dos questionários, os dados receberam tratamento estatísti

co, através de programa informatizado próprio, tendo sido utilizado o programa Ex

cel, onde foram gerados gráficos e tabelas para que pudessem ser analisadas e as 

informações interpretadas, como se pode verificar nesta seção.

As tabelas 7 a 10 a seguir, mostram os resultados obtidos nas respostas dos 

questionários aplicados aos comandantes de unidade especializada de meio ambi

ente e trânsito (Cia PM Ind MAT), sendo que houve dezesseis questionários respon

didos num total de 17 distribuídos, ou seja, 94,1% de retorno dos formulários envia

dos.

6.1 Análise da pesquisa aplicada aos comandantes de unidade especializa

da de meio ambiente e trânsito

Percebe-se da tabela 7 que 75% dos entrevistados afirmam que o atual efeti

vo previsto para atuar na atividade meio (seções administrativas) das unidades, 

atende parcialmente às demandas.

Nota-se também que um percentual considerável, 25% dos pesquisados, 

afirma que este efetivo não atende às demandas. As demais opções não tiveram 

nenhum posicionamento dos comandantes. Isso vale dizer que todos os comandan

tes pesquisados tem convicção de que o número de militares empregados na área 

meio é insuficiente.

Por fim, observa-se também que, somando-se os valores das opções assina

ladas dos resultados obtidos na presente pesquisa de campo, tem-se que 100% dos 

pesquisados entende que o efetivo disponibilizado não atende ou atende parcial

mente as demandas da atividade meio das unidades especializadas de policiamento 

de meio ambiente e trânsito rodoviário, ou seja, nenhum dos entrevistados entende 

que o atual efetivo supre plenamente às demandas dessas duas atividades de poli

ciamento .
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TABELA 7

Avaliação dos Comandantes de Unidade de Meio Ambiente e Trânsito 
se o DD/QOD, em relação à atividade de meio, atende as demandas

Valores

Absoluto %

Atende plenamente às demandas - -

Atende parcialmente às demandas 12 75

Não atende às demandas 04 25

Sem opinião - -

Total 16 100

Fonte: dados de  pesquisa.

Na tabela 8, os pesquisados, ao serem questionados relativamente ao efetivo 

de policiamento de trânsito rodoviário, se o DD/QOD atendia à demanda da Unida

de, foi obtido um percentual de 62,5% de respostas que afirmaram que atendiam 

parcialmente e novamente um índice razoável de opiniões (31,25%) que afirmaram 

que o efetivo disponibilizado não atende às demandas específicas de policiamento 

de trânsito rodoviário. Um percentual de 6,25% dos entrevistados informou não ter 

opinião formada sobre este quesito.

Novamente, um percentual de (93,75%) entende que o efetivo disponibiliza

do não atende ou atende parcialmente as demandas de policiamento de trânsito.

TABELA 08

Avaliação dos Comandantes de Unidade de Meio Ambiente e Trânsito, se o 
DD/QOD da atividade fim de policiamento de trânsito rodoviário, atende as 

_________________________ demandas operacionais
Valores

Absoluto %

Atende plenamente às demandas - -

Atende parcialmente às demandas 10 62,50

Não atende às demandas 05 31,25

Sem opinião 01 6,25

Total 16 100

Fonte: dados de pesquisa.
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Foi perguntado sobre o efetivo da atividade fim, referente ao policiamento de 

meio ambiente , se este atende as necessidades da unidade, sendo que 56,50% dos 

pesquisados (tabela 09), respondeu que atende parcialmente e, mais uma vez, 

37,50% (percentual considerável), disse que o efetivo disponível não atende às de

mandas da unidade.

Dentre os pesquisados, 6,25% disseram não ter opinião sobre o tema abor

dado.

Observa-se, mais uma vez, que um total de 93,75% dos pesquisados entende 

que o efetivo disponibilizado não atende ou atende parcialmente as demandas da 

atividade de policiamento de meio ambiente.

TABELA 09

Avaliação dos Comandantes de Unidade de Meio Ambiente e Trânsito, 
se o DD/QOD da atividade fim do policiamento de meio ambiente 

atende às demandas operacionais

Valores

Absoluto %

Atende plenamente às demandas - -

Atende parcialmente às demandas 09 56,25

Não atende às demandas 06 37,50

Sem opinião 01 6,25

Total 16 100

Fonte: dados de pesquisa

Ao se questionar os Comandantes de Unidade se sabiam dizer qual teria sido 

os critérios utilizados para se estabelecer o efetivo das atividades meio e fim, das 

unidades especializadas de meio ambiente e trânsito, 12,50 % respondeu que sim e 

87,50% respondeu que não sabiam quais foram os critérios utilizados.
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Questionamento feito aos Comandantes de Unidades de Meio Ambiente e Trânsito, 
se estes sabiam dizer qual(is) critério(s) foi(ram) utilizado(s) para definir o efetivo das 

atividades meio e fim de suas respectivas unidades

TABELA 10

Valores

Absoluto %

Sim 02 12,50

Não 14 87,50

Total 16 100

Fonte: dados de pesquisa

Perguntado aos comandantes de unidade se julgavam ser importante a defi

nição de critérios específicos para elaboração do DD/QOD das unidades especiali

zadas de meio ambiente e trânsito, 100% dos entrevistados, respondeu que é impor

tante a definição destes critérios, conforme se pode constatar da tabela 11.

TABELA 11

Questionamento feito aos Comandantes de Unidades de Meio Ambiente e Trânsito, 
se esses julgam ser importante a definição de critérios específicos para a elaboração 

do DD/QOD das unidades especializadas de meio ambiente e trânsito

Valores

Absoluto %

Sim 16 100

Não - -

Sem opinião - -

Total 16 100

Fonte: dados de pesquisa

6.2 Análise da pesquisa aplicada aos comandantes de região da Polícia Mili

tar de Minas Gerais

As tabelas 12 a 14, a seguir, mostram as respostas dos questionários aplica

dos aos Comandantes de Região da Polícia Militar (RPM), sendo que houve quator-
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ze questionários respondidos, num total de 16 distribuídos, ou seja, 87,50% de re

torno dos formulários enviados.

Perguntado aos comandantes de região sobre o grau de satisfação do atual 

DD/QOD das Cia Ind MAT, 57,14% entendem que o efetivo atual atende parcialmen

te as demandas; 28,57% entendeu que este efetivo não atende as demandas, e 

14,29% entendeu que o efetivo atende plenamente as demandas das unidades es

pecializadas.

Ainda analisando a tabela abaixo, constata-se que um total de 85,72% dos 

entrevistados entenderam que o atual DD/QOD atende parcialmente ou não atende 

às demandas das unidades especializadas.

TABELA 12

Avaliação dos Comandantes de Região da Polícia Militar de Minas Gerais, 
se o DD/QOD atende as demandas da atividade de Meio Ambiente

e Trânsito Rodoviário

Valores

Absoluto %

Atende plenamente às demandas 02 14,29

Atende parcialmente às demandas 08 57,14

Não atende às demandas 04 28,57

Sem opinião - -

Total 14 100

Fonte: dados de pesquisa

Analisando os números da tabela 13, a seguir, verifica-se que 28,57% dos en

trevistados respondeu saber quais foram os critérios utilizados para se definir o atual 

DD/QOD das unidades especializadas de meio ambiente e trânsito, e 71,43% disse 

que desconhece quais foram os critérios utilizados.
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Questionamento feito aos Comandantes de Unidades de Meio Ambiente e Trânsito, 
se estes sabiam dizer qual(is) critério(s) foi(ram) utilizado(s) para se definir o efetivo 

das atividades meio e fim de suas respectivas unidades

TABELA 13

Valores

Absoluto %

Sim 04 28,57

Não 10 71,43

Total 14 100

Fonte: dados de pesquisa

Na tabela 14, verifica-se que 92,86% dos comandantes de região pesquisa

dos entende ser necessária a definição de critérios específicos, para se definir o 

DD/QOD das unidades especializadas de meio ambiente e trânsito, sendo que ape

nas 7,14% discordam desta resposta.

TABELA 14
Questionamento feito aos Comandantes de Região da Polícia Militar, se julgam ser 

importante a definição de critérios específicos para elaboração do DD/QOD das 
unidades especializadas de meio ambiente e trânsito

Valores

Absoluto %

Sim 13 92,86

Não 01 7,14

Sem opinião - -

Total 14 100

Fonte: dados de pesquisa
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6.3 Análise das informações obtidas através de entrevista dirigida ao Co

mandante Geral e ao Diretor de Meio Ambiente e Trânsito, ambos da Polícia 

Militar do Estado de Minas Gerais

Nas análises das informações coletadas através das respectivas pesquisas, 

direcionadas ao Comandante Geral da PMMG e ao Diretor de Meio Ambiente e 

Trânsito da PMMG, conforme apêndices A e B, concebe-se a importância do polici

amento de meio ambiente e trânsito rodoviário para a execução das missões consti

tucionais da PMMG, executado principalmente pelo policiamento de área conhecido 

por policiamento ostensivo geral, é irrefutável e preponderante para a manutenção 

da segurança pública, tendo um papel de refinamento da execução da atividade fim.

Embora possuindo perfis profissiográficos diferentes, ambas as atividades 

têm papel fundamental para se alcançar os resultados acordados com o Governo do 

Estado, no que se refere a índices de criminalidade cada vez menores. Para tal, ne

cessário se faz ter um pólo irradiador doutrinário, sendo tal função exercida atual

mente pela Diretoria de Meio Ambiente e Trânsito (DMAT).

Que estas duas atividades são responsáveis por fazer uma triagem da crimi

nalidade, principalmente na entrada dos municípios do interior, antes mesmo que 

estes causem maiores danos ao município. Triagem esta feita no decorrer da execu

ção rotineiras das atividades do policiamento rodoviário e de meio ambiente.

a) Q uan to  ao e fe tivo  en tende-se  que  este  não a tende sa tis fa to riam en te  as U nidades 

E spec ia lizadas de P o lic iam ento  de M eio A m b ien te  e T rânsito , cons ide rando-se  não 

só a gam a de a tiv idades hoje desenvo lv idas, m as princ ipa lm ente  pe los inúm eros 

com prom issos firm ados com  as ins titu ições estadua is e federa is  que a tuam  nestas 

duas áreas.

b) P or outro lado, o efe tivo  previsto, deve ser considerado sufic iente , cons iderando  que 

devem os pensar o po lic iam ento  hoje a través do uso das inovações log ís ticas e tec 

no lóg icas, e atuando de fo rm a c irúrg ica naque les pontos quen tes de crim ina lidade  e, 

sobretudo , ag ir de form a preventiva , em pregando  rac iona lm en te  os recursos hum a

nos d isponíve is.
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c) Quanto aos critérios de distribuição de efetivo destas duas atividades de policiamen
to, estes inexistem, sendo que tal situação deve evoluir. Estudos a respeito do efetivo 
destas duas atividades de policiamento, vem sendo feito, através da DMAT, contudo, 

com o fito apenas de minimizar os claros existentes com base no atual DD/QOD.

d) Ao se estabelecer os critérios de elaboração do DD/QOD destas duas atividades, 

poder-se-ia observar situações como população, área territorial de responsabilidade 
da fração, existência de cursos d’água, parques e reservas ambientais, extensão da 

malha viária, os convênios existentes, dentre outras.

A importância de se ter o quantitativo mínimo de efetivo necessário, para se 

realizar as atividades diárias, é consenso em qualquer instituição, assim, na Polícia 

Militar de Minas Gerais, nâo deve ser diferente.

A Polícia Militar do Estado de São Paulo, através da INSTRUÇÃO POLICIAL 

MILITAR 1-28-PM, em seu Art. 1o, traz as seguintes considerações e justificativas 

para a criação dos critérios para definição do efetivo policial daquele Estado:

I - a necessidade de se estabelecer novos critérios para a distribui
ção e o completamento do efetivo policial-militar calcados em bases 
técnicas, minimizando-se aspectos políticos;
II - a distribuição anterior não vinha atendendo às demandas de se
gurança pública de forma equânime;
III - ao longo do tempo a fixação das Organizações Policiais Militares 
(OPM) e a distribuição do efetivo não acompanharam a evolução 
demográfica no Estado de São Paulo, gerando desequilíbrios que 
prejudicam a administração da segurança pública;
IV - a ação das pessoas é o principal objeto da polícia, portanto os 
fatores demográficos, a criminalidade e as peculiaridades locais de
vem orientar a distribuição do efetivo policial-militar;
V - o objetivo permanente da Instituição em manter a eficiência ad
ministrativa e otimizar os meios para a atividade fim, atendendo à es
sência da polícia ostensiva que se constitui na ação de presença; 
Instruções para distribuição e o completamento de efetivo poli
cial militar territorial -  PM São Paulo, I-28-PM 2003. Cap 1, Art 1o.

É também consenso, na PMMG, que o DD/QOD das atividades especializa

das de meio ambiente e trânsito rodoviário, atualmente vigente, está ultrapassado, 

necessitando ser atualizado e adequado à realidade e às demandas.
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Para que esta atualização ocorra, necessário se faz utilizar de critérios espe

cíficos, que possibilitem a adoção de uma política de efetivo acertada, além de ali

nhar as necessidades de cada unidade das atividades de meio ambiente e trânsito, 

ao quantitativo necessário para desempenhá-las.

Fica latente que estas duas modalidades de policiamento, pelo expressivo al

cance e visibilidade que possuem, potencializam as ações do policiamento ordinário, 

seja através das atividades de fiscalização, levadas a efeito pelas equipes de polici

amento de meio ambiente nas zonas rural e urbana, seja pelas ações de patrulha- 

mento das rodovias, levadas a efeito pela equipe de policiamento de trânsito rodovi

ário.

Sendo assim, ter um quantitativo de efetivo adequado ao desempenho satis

fatório das ações preventivas e repressivas, não fortalece apenas o policiamento de 

meio ambiente e rodoviário, mas sobretudo, potencializa todo o conjunto de esfor

ços da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais, no que tange à sua missão de 

mantenedora da ordem pública, bem como fortalece as ações de outros órgãos e 

instituições.

O desafio é definir quais critérios se adequam melhor à realidade atual, no 

sentido de possibilitar uma fixação de efetivo o mais próximo possível da realidade 

destas duas atividades de policiamento.

Analisando os resultados apresentados, através das tabelas e gráficos, que 

buscaram tecer uma análise sobre os dados alusivos ao efetivo das unidades espe

cializados de meio ambiente e trânsito, comparando-se a Área x PM, Km de rodovia 

x PM e finalmente, População x PM, estes mostram que existem grandes discrepân

cias relativas à distribuição de policial militar por área e por população, em todas as 

dezesseis unidades de policiamento especializado aqui analisadas, conforme se po

de observar das tabelas e gráficos das páginas 41 a 46.

Tais diferenças remetem à conclusão de que, atualmente, inexistem critérios 

específicos para distribuição dos efetivos entre as unidades especializadas de meio 

ambiente e trânsito rodoviário. Tal constatação fica evidente quando se compara as
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companhias entre si, ficando as discrepâncias latentes, uma vez que cada unidade 

apresenta números totalmente diferentes,embora exerçam as mesmas atividades.

Ao analisar os questionários aplicados aos comandantes de Unidade e Co

mandantes de Região da Polícia Militar, estes vem corroborar as constatações dos 

dados já descritos, pois, ao serem questionados sobre os critérios utilizados para se 

definir o efetivo das unidades especializadas de policiamento de meio ambiente e 

trânsito rodoviário, a maioria responde que desconhece tais critérios.

De forma isolada, alguns comandantes de unidades utilizam de critérios pró

prios, estabelecidos a nível regional, para definir o efetivo das frações destacadas de 

suas companhias, contudo, tais critérios nâo foram recepcionados pelo escalão su

perior da instituição, permanecendo uma ação isolada desses comandantes, não 

trazendo reflexos para a instituição como um todo.

Assim, considerando os resultados apontados nas pesquisas de campo acima 

descritas e, considerando que em se tratando de um assunto complexo como é o 

caso do “efetivo do policiamento especializado de meio ambiente e trânsito da 

PMMG”, uma vez que este envolve outras relevantes questões, necessário se faz 

estabelecer uma metodologia para se definir o efetivo, metodologia esta que dê um 

norte e facilite o trabalho dos gestores envolvidos neste processo.

Após consolidados os resultados já analisados e comentados, serão apresen

tados, no próximo capítulo, as conclusões da presente pesquisa, com sugestões so

bre critérios para se fixar o quantitativo ideal de efetivo para as companhias de poli

ciamento de meio ambiente e trânsito rodoviário.

Buscar-se-á, dessa forma, estabelecer uma lógica entre o que a demanda 

das atividades meio e fim exigem, em termos de efetivo, e o que a PMMG disponibi

lizará em termos de contingente, a fim de que a sociedade seja atendida de maneira 

satisfatória, bem como as metas Institucionais sejam alcançadas.



79

7 CONCLUSÃO/SUGESTÕES

Ao se analisar os resultados da pesquisa de campo, ficou constatado que há 

um entendimento entre a maioria dos entrevistados, tanto os comandantes de uni

dades especializadas de meio ambiente e trânsito rodoviário, quanto dos comandan

tes regionais, que o efetivo previsto no atual DD/QOD da Polícia Militar de Minas 

Gerais não atende às necessidades tanto administrativa (atividade meio), quanto 

operacional (atividade fim), destes dois tipos de policiamento (conforme pode-se 

constatar das tabelas 7 a 14), levando a uma reflexão de que mudanças neste senti

do são necessárias.

Constata-se ainda que uma maioria das opiniões apontam favoravelmente no 

sentido de que é necessário estabelecer critérios específicos para se definir o qua

dro de detalhamento e desdobramento de efetivo das atividades de policiamento de 

meio ambiente e trânsito rodoviário (conforme tabelas 11 e 14).

As entrevistas feita com o Comandante Geral e com o Diretor de Meio Ambi

ente e Trânsito da PMMG (apêndices A e B), também apontaram a necessidade de 

se desenvolver critérios específicos para se definir os efetivos das atividades espe

cializadas de meio ambiente e trânsito rodoviário, principalmente, considerando-se a 

expressiva evasão de pessoal que vem se desenhando nos últimos anos, em virtude 

de fatores vários já citados nesta pesquisa.

Verifica-se que, a partir do ano de 2003, quando o Governo do Estado passou 

a investir maciçamente na segurança pública, foram implementadas novas políticas 

de gestão, sendo que uma delas, chamada de “Gestão para Resultados” implemen

tou a obrigatoriedade dos órgãos da administração pública estadual trabalharem 

com foco em resultados.

Assim, se sabemos onde queremos chegar, também temos que nos preparar 

para conseguir atingir os objetivos propostos, sendo imprescindível, neste sentido, 

uma política interna específica para cuidar do efetivo institucional, política esta que
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acompanhe sistematicamente a evolução dos tempos e os novos desafios que o fu

turo reserva para a atividade de segurança pública.

7.1 Sugestões para implantação de critérios para elaboração do DD/QOD 

das unidades especializadas de meio ambiente e trânsito da PMMG.

Na fixação dos escalões de tropa, necessário se faz combinar a distribuição 

do efetivo com a estrutura organizacional da Instituição, de forma a preservar a ca

pacidade para emprego em todas as missões constitucionais e legais atribuídas à 

Polícia Militar, a estrutura hierárquico-disciplinar e ainda a ascensão à carreira poli

cial-militar, sem prejuízos de continuidade das atividades meio e fim.

Na visão deste autor, após conhecer as informações trazidas na presente 

pesquisa, infere-se que a distribuição do efetivo policial-militar voltado para atuação 

no policiamento de meio ambiente e trânsito rodoviário deve ser feita obedecendo a 

critérios que atendam à geografia do Estado de Minas Gerais, às demandas opera

cionais na área de trânsito e meio ambiente; que leve ainda em consideração a po

pulação local, a malha viária, o fluxo de veículos da região, a concentração de uni

dades de conservação, as áreas de relevante interesse ambiental para o Estado, as 

bacias hidrográficas, as ações preventivas de meio ambiente e trânsito, a logística e 

as políticas públicas devidamente alinhadas com os programas de governo.

Primeiramente, o entendimento é que se deve começar por observar as se

guintes peculiaridades de cada região:

I - divisão administrativa por região de policiamento, tendo como base os mu

nicípios que compõem a área da unidade;

II - distribuição demográfica;

III - índice de ocorrências afins a área de meio ambiente e trânsito rodoviário;

IV - situações peculiares dos municípios que compõem a respectiva região, 

no que diz respeito ao fluxo veicular e frota local;
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V - situações peculiares dos municípios que compõem a respectiva região, no 

que diz respeito a cobertura vegetal, bacias hidrográficas e cursos d’água;

Feitas tais análises, estas servirão de parâmetros para trabalhar os números 

que serão definidos a partir dos critérios citados a seguir:

7.1.1 Critérios para definição de efetivo do policiamento de meio ambiente

Como já dito, para definir tais critérios, vários são os fatores que devem ser 

observados, contudo, visando maior objetividade, serão apresentados apenas três 

critérios específicos para o policiamento de meio ambiente, sendo um para estabele

cimento do efetivo mínimo das unidades, e outros dois para adequar-se em razão da 

população local existente e outro com base na área de responsabilidade territorial de 

cada Unidade, sendo estes alcançados através de cálculos matemáticos.

7.1.1.1 Definição do efetivo base de meio ambiente ( efetivo mínimo)

Fixado com base no número de municípios sob responsabilidade da unidade 

especializada de meio ambiente. Este critério visa estabelecer um quantitativo míni

mo de efetivo para realizar as atividades inerentes ao policiamento de meio ambien

te, que seria chamado de efetivo base (EB).

Pelo atual DD/QOD, a relação geral do efetivo da PMMG, considerando-se 

PM MAmb x Município, é inferior a dois militares por município, assim, para se esta

belecer um efetivo mínimo (efetivo base), sugere-se que esta relação seja de pelo 

menos 03 PM por município que compõe a área de cada unidade especializada.

Considerando que o estado possui 853 municípios, tal critério aumentaria o 

efetivo atual hipotecado à atividade de policiamento de meio ambiente, que é de 

1594 policiais militares, para 2.559 PM, ou seja, um aumento de aproximadamente 

60,54 %.

Fórmula: Nr Municípios x 3 PM = Efetivo Base de Meio Ambiente (EB MAmb)
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Chegou-se a esta sugestão, considerando que a média atual de policiais de 

meio ambiente por município em Minas Gerais é de 1,9 policial, com base no efetivo 

estabelecido. Assim, considerando que na pesquisa de campo constatou-se que é 

opinião unânime dos comandantes de Companhia de que o efetivo não atende às 

demandas, apresentamos a presente sugestão como parâmetro mínimo de efetivo.

7.1.1.2 Critérios para definição do efetivo Ideal de meio ambiente com base na 

extensão territorial sob responsabilidade da Unidade

Tendo como ponto de partida o efetivo base a unidade especializada pode ter 

seu efetivo previsto acrescido, considerando também a extensão da área territorial 

afeta à sua jurisdição:

Critério: extensão territorial da área (em km2) sob a responsabilidade da Uni

dade.

Tendo como referência a média geral atual, que é de 364 km2 de área a ser 

fiscalizada por policial de meio ambiente, o efetivo base da Unidade seria aumenta

do em 10%, a cada 100 km2 de área a mais que o valor da média geral.

Para se chegar ao quantitativo com base neste critério, se utilizaria da fórmula 

seguinte:

Fórmula: Efetivo Base (EB Mamb) + 10% = EB MAmblO

Por este critério, o aumento de efetivo seria limitado ao máximo de 30% do 

efetivo base da Unidade.

7.1.1.3 Critérios para definição do efetivo Ideal de meio ambiente com base no 

número de habitantes residentes na área da unidade.

Com base nos dados atuais, a relação PM MAmb x População do Estado ho

je, apresenta uma média aproximada dos 12.218 habitantes (conforme tabela 06).
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Tendo como referência o efetivo base, proposto no item “7.1.1.1” acima, o 

efetivo passaria a ser de 2.559 policiais militares, assim, esta relação passaria a ser 

de 7.611 habitantes por policial militar.

Partindo deste referencial, ou seja, 7.611 habitantes / PM MAmb, basta apli

car a fórmula seguinte:

Fórmula = Nr habitantes = Efetivo da Unidade 

7.611

Por este critério, o efetivo total da unidade deve ser limitado a no máximo 

quatro vezes o número do efetivo base (EB MAmb).

7.1.2 Critérios para definição de efetivo do policiamento de trânsito rodo

viário

Diferentemente do que foi sugerido para o policiamento de meio ambiente, 

nos limitaremos a sugerir apenas dois critérios para definição de efetivo para o poli

ciamento rodoviário, sendo um para efetivo mínimo e outro adequando-se à popula

ção local, com base em aspectos ligados diretamente ao policiamento de trânsito, 

sendo estes alcançados através de cálculos matemáticos.

7.1.2.1 Definição do efetivo base de trânsito rodoviário (efetivo mínimo)

Fixado com base na quilometragem máxima de rodovias, a serem fiscalizadas 

por Gu PM da unidade especializada de trânsito rodoviário.

Este critério visa estabelecer um quantitativo mínimo de efetivo para realizar 

as atividades inerentes ao policiamento de transito rodoviário, que seria chamado de 

efetivo base rodoviário (EB Rv).

Pelo atual DD/QOD, a relação geral do efetivo do Estado, considerando-se 

PMRv x Km de rodovia, é de 171,79 quilômetros de rodovia por equipe policial (con- 

siderando-se o fator 8, assim, para se estabelecer um efetivo mínimo (efetivo base
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PM Rv), sugere-se que esta relação seja de no máximo 100 km de rodovia por equi

pe PM Rv, considerando-se o “fator 8”.

Fórmula: Total km rodovia x 8 = Efetivo Base (EB PMRv)

100

Seguindo este critério, considerando que o Estado possui 26.604 Km de ro

dovias sob sua responsabilidade de fiscalização, o efetivo da PMRv que hoje é de 

1.262 policiais militares, passaria para 2.128 policiais, aumento de 68,62%.

Tendo como ponto de partida o efetivo base (EB PMRv), a unidade especiali

zada pode ter seu efetivo previsto acrescido, considerando também a população re

sidente na sua área de atuação:

7.1.2.2 Critérios para definição do efetivo Ideal de trânsito rodoviário com base 
na População local sob responsabilidade da Unidade:

Tendo como referência o efetivo base acima proposto, que eleva o efetivo do 

policiamento de trânsito rodoviário para 2.128 policiais militares, e ainda, conside

rando a população atual do Estado, que é de 19.476.372 habitantes, a média de po

pulação a ser atendida por policial militar do trânsito rodoviário, que hoje é de 15.408 

habitantes por PMRv (tabela 04), passaria para 9.152 habitantes por PMRv .

Partindo deste referencial, ou seja, 9.152 habitantes / PMRv, basta aplicar a 

fórmula seguinte.

Fórmula: Nr habitantes = Efetivo PMRv da Unidade 

9.152

Por este critério, o efetivo total da unidade deve ser limitado a no máximo 

quatro vezes o número do efetivo base do policiamento de trânsito rodoviário (EB 

PMRv).

Só foi possível chegar a estas conclusões finais, depois de acurada análise 

das pesquisas de campo, que nortearam o caminhar deste estudo. Assim, pode-se
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afirmar que os objetivos da pesquisa foram alcançados, contudo, não se pode deixar 

de mais um vez citar BRESSER Pereira (1988), que diz que para uma administração 

eficiente deve se espelhar em estratégias gerenciais atuais.

Também não poderíamos deixar de relembrar a teoria das habilidades admi

nistrativas de Chiavenato (2000), que traça uma diretriz no sentido de que uma ad

ministração deve ser feita entendendo que os processos administrativos devem ser 

entendidos como elo de uma corrente e não de forma compartimentada. Por fim, a 

pesquisa se sustenta na teoria da prospectiva estratégica de Sagres (2007), que en

sina a planejar o cenário futuro, com base nas informações do cenário presente.

Apesar deste entendimento, contudo, esta pesquisa poderá ser complemen

tada por outros estudos sobre o mesmo tema, procurando investigar outras questões 

e aspectos que possam se somar à contribuição dada neste trabalho, para se che

gar cada vez mais próximo ao efetivo ideal para realização dos policiamentos de 

meio ambiente e trânsito rodoviário.

Finalmente, deve-se destacar que a presente pesquisa possibilitou entender 

melhor a sistemática de definição de efetivo para os policiamentos de meio ambiente 

e trânsito rodoviário da PMMG e, principalmente, possibilitou enumerar algumas su

gestões para a definição de critérios específicos visando estabelecer o DD/QOD ide

al para os policiamentos de meio ambiente e trânsito.

Por fim, sugere-se que seja feita, pela Instituição, uma análise ainda mais de

talhada sobre assunto, pois restou patente, através das análises dos números apre

sentados no presente estudo, que há uma necessidade premente de se adotar crité

rios específicos para definição do DD/QOD para o policiamento de meio ambiente e 

trânsito rodoviário, pois estas atividades, pela sua importância no contexto atual, por 

si só justificam tal investimento mas, principalmente, o fato de que elas somam so

bremaneira para atingir a missão maior da PMMG, que é a manutenção da ordem 

pública, como dito pelo Comandante Geral em entrevista a este pesquisador “fazen

do um refinamento do trabalho do policiamento ostensivo geral”, ficando claro que 

este deve ser um caminho a ser seguido.
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APÊNDICE A - Questionário aplicado aos Comandantes Regionais da Polícia Militar 

de Minas Gerais

Prezado Senhor,

Como Oficial aluno do Curso de Especialização em Segurança Pública -  

CESP-2011, pretendo avaliar em uma monografia, o DD/QOD das Unidades de Meio 

Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerias. Assim sendo, a Vossa parti

cipação na realização e concretização deste propósito é fundamental, pelo que soli

cito a gentileza de V. Senhoria, em responder o questionário em anexo. Sua respos

ta franca será muito importante. Não há necessidade de se identificar. Certo de po

der contar com a Vossa imprescindível participação, antecipadamente agradeço, 

solicitando retorno pelo PA até o dia 05 Julho, 2011 face à exiguidade de tempo.

Nilson de Jesus Neves, Cap PM 
Aluno do CESP 2011.

Região:______________ Posto:____________Tempo na função:________________

Q uestionário

1) Em re lação às a tiv idades de M eio A m b ien te  e trânsito , o D D /Q O D  da C ia PM Ind M AT 

dessa R egião de Polícia M ilitar, na op in ião  de V. Sa:

a) ( ) a tende p lenam ente as dem andas

b) ( ) a tende parc ia lm ente  as dem andas

c) ( ) não a tende as dem andas

d) ( ) sem  op in ião

2) V ossa Senhoria  sabe d izer qua l(is ) c rité rio (s) fo i(ram ) u tilizado(s) para de fin ir o efetivo 

das a tiv idades espec ia lizadas de m eio am bien te  e trâns ito  dessa R egião de Polícia M ilitar?

a) ( ) Sim

b) ( ) Não
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Caso a resposta tenha sido "sim", fineza citar quais critérios foram utilizados:

3) V. Senhoria julga ser importante a definição de critérios específicos para a elaboração do 
DD/QOD do efetivo das unidades especializadas de meio ambiente e trânsito?
a) ( ) Sim.

b) ( ) Não.
c) ( ) Sem opinião.

4) Caso a resposta anterior tenha sido “Sim”, V.Sa tem alguma sugestão a fazer quanto à 
formulação de critérios específicos para definição do efetivo das atividades de mio ambiente 

e trânsito?
a) Para a atividade meio ambiente:

b) Para a atividade de trânsito rodoviário:

Junho de 2011 

Obrigado!
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APÊNDICE B -  Questionário aplicado aos Comandantes de Unidade de Meio Am

biente e Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerais

Prezado Senhor,

Como Oficial aluno do Curso de Especialização em Segurança Pública -  

CESP, pretendo avaliar em uma monografia, o DD/QOD das Unidades de Meio Am

biente e Trânsito, da Polícia Militar de Minas Gerias. Assim sendo, a sua participa

ção na realização e concretização deste propósito é fundamental, pelo que solicito a 

gentileza de Vossa Senhoria, em responder o questionário em anexo. Sua resposta 

franca será muito importante. Não há necessidade de se identificar. Certo de poder 

contar com a Vossa imprescindível participação, antecipadamente agradeço, solici

tando retorno pelo PA até o dia 05 de julho/2011. face à exiguidade de tempo.

Nilson de Jesus Neves, Cap PM 
Aluno do CESP 2011.

Unidade:____________ Posto:_______________ Tempo na função:_______________

Q uestionário

1) Em re lação à a tiv idade m eio, o D D /Q O D  dessa U nidade de M eio A m b ien te  e 

T rânsito , na op in ião de V .S a:

a) ( ) a tende p lenam ente  as dem andas

b) ( ) a tende parc ia lm ente  as dem andas

c) ( ) não a tende as dem andas

d) ( ) sem  op in ião

2) Na a tiv idade fim , re la tivam ente  ao po lic iam ento  de trâns ito  rodoviário , o D D /Q O D  

dessa U nidade no en tend im ento  de V .S a:

a) ( ) a tende p lenam ente as dem andas

b) ( ) a tende parc ia lm ente  as dem andas



91

c) ( ) não atende às demandas

d) ( ) sem opinião

3) Ainda na atividade fim, relativamente ao policiamento de meio ambiente, o DD/QOD 
dessa Unidade no entendimento de V.Sa:

a) ( ) atende plenamente as demandas

b) ( ) atende parcialmente as demandas

c) ( ) não atende às demandas

d) ( ) sem opinião.

4) Vossa Senhoria sabe dizer qual(is) critério(s) foi(ram) utilizado(s) para definir o 

efetivo das atividades meio e fim dessa unidade?

a) ( ) Sim

b) ( ) Não

Caso a resposta tenha sido "sim", fineza citar quais critérios foram utilizados:

5) V. Senhoria julga ser importante a definição de critérios específicos para a 
elaboração do DD/QOD do efetivo das unidades especializadas de meio ambiente e 

trânsito?
d) ( ) Sim.
e) ( ) Não.
f) ( ) Sem opinião.

6) Caso a resposta anterior tenha sido “Sim”, V.Sa tem alguma sugestão a fazer quanto 

à formulação de critérios específicos?
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a) Para a atividade meio:

b) Para a atividade de trânsito rodoviário:

c) Para a atividade de meio ambiente:

Junho de 2011 

Obrigado!



APÊNDICE C - Entrevista realizada com o Comandante Geral da Polícia Militar de 

Minas Gerais.
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POLÍCIA
M ILITAR
D E  M I N A S  G E R A I S

Nossa profissão, sua vida.

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Excelentíssimo Senhor Comandante Geral da PMMG,

Como Oficial aluno do Curso de Especialização em Segurança Pública -  

CESP-2011, estou realizando trabalho científico sobre o “Detalhamento e Desdo

bramento do Quadro de Organização e Distribuição - DD/QOD” das Unidades de 

Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerias.

O objetivo do presente trabalho é fazer uma reflexão sobre a forma como é 

realizada a distribuição de efetivo para as unidades de policiamento de trânsito ro

doviário e de policiamento de meio ambiente.

Assim, solicito a Vossa Excelência a gentileza de responder às perguntas 

desta entrevista, para subsidiar a conclusão da pesquisa.

Desde já agradeço a colaboração e ressalto a enorme importância de tão ilus

tre participação para a consecução deste estudo.

Respeitosamente,

Nilson de Jesus Neves, Cap PM 
Aluno do CESP 2011.

Perguntas:

1) C om o C om andan te  G era l da Políc ia  M ilita r de M inas G era is, qua l é a v isão  de Vossa 

Exce lência  sobre  as dem andas e sobre  a im portância  dos po lic iam entos espec ia lizados 

de m eio am bien te  e trâns ito  rodoviá rio  do Estado?

2) Na ava liação de Vossa Excelência, o D eta lham en to  e D esdobram ento  do Q uadro  de 

O rgan ização  e D istribu ição (D D /Q O D ) das U n idades Espec ia lizadas de  P o lic iam ento  de
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Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário do Estado de Minas Gerais atende satisfatória e 
adequadamente às demandas das áreas meio e fim dessas unidades?

3) Vossa Excelência pode discorrer sobre os critérios utilizados para a distribuição de 
efetivo na PMMG e para as Unidades de Policiamento Especializado de Meio Ambiente e 
Trânsito Rodoviário?

4) Face à importância e às demandas do policiamento especializado de meio ambiente e 
trânsito rodoviário do Estado, bem como à missão constitucional da Polícia Militar de rea
lizar policiamento ostensivo visando a segurança do trânsito e a preservação do meio 
ambiente, na avaliação de Vossa Excelência, há necessidade de se aperfeiçoar e/ou de
finir critérios específicos para a elaboração do DD/QOD e definição do efetivo das Unida
des Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário?

5) Quais seriam os critérios específicos ideais a serem utilizados para a elaboração do 

DD/QOD e definição do efetivo das Unidades Especializadas de Policiamento de Meio 

Ambiente e Trânsito Rodoviário de Minas Gerais?

Dados do entrevistado: 

Nome:

Atividade/função:

Empresa:

Cidade:

Junho de 2011 

Obrigado!
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APÊNDICE D - Entrevista realizada com o Diretor de Meio Ambiente e Trânsito da 

Polícia Militar de Minas Gerais.

POLICIA
M ILITAR
D E  M I N A S  G E R A I S

Nossa profissão, sua vida.

ACADEMIA DE POLÍCIA MILITAR 
CENTRO DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO

Ilustríssimo Senhor Diretor de Meio Ambiente e Trânsito da PMMG,

Como Oficial aluno do Curso de Especialização em Segurança Pública -  

CESP-2011, estou realizando trabalho científico sobre o “Detalhamento e Desdo

bramento do Quadro de Organização e Distribuição - DD/QOD” das Unidades de 

Meio Ambiente e Trânsito da Polícia Militar de Minas Gerias.

O objetivo do presente trabalho é fazer uma reflexão sobre a forma como é 

realizada a distribuição de efetivo para as unidades de policiamento de trânsito ro

doviário e de policiamento de meio ambiente.

Assim, solicito a Vossa Senhoria a gentileza de responder às perguntas desta 

entrevista, para subsidiar a conclusão da pesquisa.

Desde já agradeço a colaboração e ressalto a enorme importância de tão ilus

tre participação para a consecução deste estudo.

Respeitosamente,

Nilson de Jesus Neves, Cap PM 
Aluno do CESP 2011.

Perguntas:

1) C om o D ire to r de M eio A m b ien te  e T râns ito  da Polícia M ilita r de M inas G era is, qual é a 

v isão de Vossa Senhoria  sobre as dem andas e sobre a im portância  dos po lic iam entos 

espec ia lizados de m eio am bien te  e trâns ito  rodoviário  do Estado?

2) Na ava liação de Vossa Senhoria , o D eta lham ento  e D esdobram ento  do Q uadro  de O r

gan ização  e D istribu ição (D D /Q O D ) das U nidades Especia lizadas de Po lic iam ento  de
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Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário do Estado de Minas Gerais atende satisfatória e 
adequadamente às demandas das áreas meio e fim dessas unidades?

3) Vossa Senhoria pode discorrer sobre os critérios utilizados para a distribuição de efeti
vo na PMMG e para as Unidades de Policiamento Especializado de Meio Ambiente e 
Trânsito Rodoviário?

4) Face à importância e às demandas do policiamento especializado de meio ambiente e 
trânsito rodoviário do Estado, bem como à missão constitucional da Polícia Militar de rea

lizar policiamento ostensivo visando a segurança do trânsito e a preservação do meio 
ambiente, na avaliação de Vossa Senhoria, há necessidade de se aperfeiçoar e/ou definir 
critérios específicos para a elaboração do DD/QOD e definição do efetivo das Unidades 
Especializadas de Meio Ambiente e Trânsito Rodoviário?

5) Quais seriam os critérios específicos ideais a serem utilizados para a elaboração do 
DD/QOD e definição do efetivo das Unidades Especializadas de Policiamento de Meio 
Ambiente e Trânsito Rodoviário de Minas Gerais?

Dados do entrevistado: 

Nome:

Atividade/função:

Empresa:

Cidade:

Junho de 2011 

Obrigado!


