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RESUMO

Para atuar como comandante de aeronaves do Corpo de Bombeiros Militar de Minas 
Gerais (CBMMG), os pilotos têm que possuir, por força de lei, no mínimo a licença 
de piloto comercial. A formação do piloto consiste em etapas teóricas e práticas, 
todas com regulamentação prevista em dispositivos legais da Agência Nacional de 
Aviação Civil (ANAC). Atualmente, os cursos práticos de formação de pilotos são 
realizados em escolas de aviação com aulas ministradas por instrutor civil. Esse 
trabalho realizou estudo de viabilidade financeira e legal da formação de Oficiais 
Pilotos por meio do treinamento feito por efetivo orgânico do CBMMG, através do 
contrato de locação de aeronave de instrução na modalidade licitatória adequada.O 
tema é relevante e prático para a Instituiçao pois a formação de pilotos de 
helicóptero é primordial para a manutenção do serviço aéreo do CBMMG, 
ferramenta auxiliar versátil em favor da saúde e bem estar da população mineira. Foi 
feito levantamento de valores de custos dos processos de contratação de cursos 
práticos em escolas de aviação civil em confronto com a locação de um helicóptero 
de baixo custo utilizando-se instrutor orgânico pertencente aos quadros do CBMMG 
para se verificar qual modalidade de contrato é mais econômica e eficiente. Foi 
explicitada a legislação vigente que regula a atividade de formação nas unidades 
aereas públicas. O resultado final demonstrou ser viável e econômico realizar a 
formação primarizada dos pilotos de helicóptero com detalhamento dos resultados 
esclarecidos nas considerações finais.

Palavras-chave: CBMMG. Curso Prático. Comandante de aeronave. Formação de 
pilotos.



ABSTRACT

In order to act as an aircraft commander of the Minas Gerais Military Fire Department 
(CBMMG), pilots must have, by law, at least the commercial pilot license. The pilot's 
training consists of theoretical and practical stages, all of which are regulated by legal 
provisions of the National Civil Aviation Agency (ANAC). Currently, practical pilot 
training courses are held in aviation schools with classes taught by a civil instructor. 
This paper has carried out a study of the financial and legal availability of training 
pilots through the training done by organic staff of CBMMG, through the leasing 
contract of aircraft for instruction in the appropriate bidding modality. The subject is 
relevant and practical for the institution because the training of helicopter pilots is 
essential for the maintenance of air service CBMMG, a versatile auxiliary tool in favor 
of health and welfare of the population of Minas Gerais. A survey was made of the 
costs of hiring practical courses in civil aviation schools compared to renting a low- 
cost helicopter using an organic instructor belonging to the staff of CBMMG to verify 
which type of contract is more economical and efficient. The current legislation in 
force that regulates the training activity in public air units was explained. The final 
result proved to be viable and economical to carry out the primary training of 
helicopter pilots with details of the results clarified in the final considerations.

Keywords: CBMMG. Practical Course. Aircraft Commander. Pilot training.
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1 INTRODUÇÃO

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), Instituição 

militar estadual, é um órgão da Administração Pública Direta constitucionalmente 

responsável por executar as missões de prevenção e combate a incêndios, de 

atividades de defesa civil, busca e salvamento e socorrimento público.

A fim de atender plenamente suas atribuições constitucionais, o CBMMG, 

por meio de seu Batalhão de Operações Aéreas, emprega helicópteros, cuja 

formação de comandantes destacaremos neste estudo, e também aviões em seu 

portfólio, suprindo a demanda organizacional com todas as ocorrências 

aerotransportadas no território mineiro.

Assim como os demais tripulantes, os comandantes de helicópteros da 

Corporação são constituídos por meio de seleção interna. Porém, para a função de 

piloto, a seleção é realizada entre oficiais de carreira, que, após cumprirem as 

exigências e atenderem aos requisitos para o exercício da função que se encontram 

estabelecidos pela Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), passam a fazer parte 

da esquadrilha Arcanjo do CBMMG (CHAGAS, 2018).

Uma das etapas da formação do piloto para emissão da licença que o 

autoriza atuar no espaço aéreo brasileiro constitui-se de parte prática de voo. A 

formação é regulamentada pela ANAC nos diversos aspectos da segurança e, para 

que seja aprovado, o candidato tem que atender aos requisitos de idade, grau de 

instrução, aptidão psicofísica, conhecimentos teóricos, instrução de voo, experiência 

de voo e aprovação em exame de proficiência previstos (ANAC, 2020a, p. 11).

Para concluir a formação de pilotos em comando dos helicópteros, 

atualmente, o CBMMG realiza certames para contratação de empresa terceirizada 

que oferece cursos práticos de Piloto Privado e Piloto Comercial em escolas de 

aviação civil denominadas Centros de Instrução de Aviação Civil (CIAC).

O investimento financeiro para a formação de pilotos tem alto custo para 

os cofres públicos e faz-se necessário que sejam colhidas informações que 

alicercem a tomada de decisão gerencial quanto ao modelo que ofereça melhor 

custo x benefício para as turmas futuras.

Dessa forma, este trabalho se propõe a analisar a viabilidade da formação 

do piloto de helicópteros do CBMMG por meio de aeronaves locadas de empresas 

terceirizadas a serem operadas por tripulantes da Instituição, mantendo-se assim o
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controle do processo ensino-aprendizagem, tempo de formação e segurança da 

operação.

1.1 Justificativa

Por princípios, a Administração Pública busca, dentre outros, a eficiência 

e a economicidade, que na formação do piloto em comando de helicópteros podem 

ser traduzidos em celeridade, qualidade e menor custo para o erário.

Existe hoje, na estrutura do Batalhão de Operações Aéreas, uma Escola 

de Formação Aeronáutica (EFAer) que é o elo entre o CBMMG e a ANAC. A escola 

é credenciada pela Agência desde 2011, e é certificada para realizar cursos práticos 

de pilotagem de aeronaves para os oficiais da Corporação (CHAGAS, 2018).

Por meio desta pesquisa, busca-se contribuir, academicamente, com a 

investigação da viabilidade financeira e técnica da locação de helicópteros de 

instrução, bem como com a utilização do corpo de pilotos instrutores do CBMMG 

para efetivar a formação dos comandantes de helicópteros do CBMMG.

O trabalho é considerado inédito e viável, pois o assunto ainda não foi 

discutido na Corporação. O tema é relevante, tendo em vista que com a pesquisa 

pretende-se buscar maior eficiência nos gastos públicos ao aplicar a redução dos 

custos com despesas de pessoal e celeridade no processo de formação dos pilotos 

na medida em que não será necessário celebrar contratos de formação, mas sim, de 

locação de aeronaves, a um custo significativamente menor.

1.2 Problema

Diante disso, confrontou-se com a seguinte pergunta que direciona este 

trabalho: como realizar a formação do piloto de helicóptero do CBMMG com o menor 

investimento possível por parte dos cofres públicos?
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1.3 Objetivos

1.3.1 Objetivo Geral

Aferir a viabilidade financeira e técnica da locação de helicópteros de

instrução, bem como a utilização do corpo de pilotos instrutores do CBMMG para

efetivar a formação dos comandantes de helicópteros.

1.3.2 Objetivos Específicos

a) Conhecer custos atualizados para formação de pilotos privados de helicóptero 

(PPH) e pilotos comerciais de helicóptero (PCH) em escola de aviação (baseado 

em orçamentos) e analisar comparativamente com contrato de locação de 

Aeronave de instrução (baseado em orçamentos);

b) Analisar a legalidade da formação de pilotos de helicópteros com formação 

primarizada;

c) Quantificar saldo de horas de experiência voada pelos pilotos do CBMMG por 

meio da comparação entre contratos de locação de aeronave de instrução e 

contratos de cursos práticos de pilotagem em escola de aviação civil.
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2 METODOLOGIA

Atualmente os Oficiais que se prontificaram a ser pilotos do CBMMG e 

foram aprovados em processo seletivo interno para exercício dessa função, após 

serem aprovados nos exames teóricos da ANAC para formação de PPH ou PCH, 

são enviados para escolas de formação aeronáutica civis contratadas para 

realizarem o curso prático de pilotagem.

A proposta dessa pesquisa é verificar a viabilidade de contratação de 

locação de aeronave de instrução para realizar a formação de pilotos utilizando 

instrutores da corporação, de maneira diferente do que até então foi realizado.

Este trabalho foi elaborado através de pesquisa aplicada, quanto à 

natureza, voltada para uma possibilidade prática com foco em contribuir para a 

gestão da formação de pilotos de helicóptero do Batalhão de Operações Aéreas.

Silva, Bervian e Cervo (2007, p. 60) esclarecem a pesquisa pura e a 

diferencia da aplicada.

[...] na pesquisa pura ou básica, o pesquisador tem como meta o saber, 
buscando satisfazer uma necessidade intelectual por meio do
conhecimento. Já na pesquisa aplicada, o investigador é movido pela 
necessidade de contribuir para fins práticos, mais ou menos imediatos, 
buscando soluções para problemas concretos.

Para a elaboração do estudo, foram realizadas análises de custos através 

de orçamentos e pesquisa de mercado, dando caráter quantitativo quanto a forma 

de abordagem do problema.

Corroboram Prodanov e Freitas (2013) ao caracterizarem a pesquisa 

quantitativa como sendo a que tudo pode ser quantificável, traduzido em números 

opiniões e informações para classificá-las e analisá-las. Esse tipo de pesquisa 

requer uso de ferramentas estatísticas (percentagem, média, moda, mediana, 

desvio-padrão, coeficiente de correlação, análise de regressão etc.).

As pesquisas descritivas junto com as exploratórias são as que mais são 

realizadas com preocupação prática, são as mais solicitadas por instituições 

educacionais, empresas comerciais e partidos políticos. Geralmente assumem a 

forma de levantamento. A pesquisa documental e a pesquisa bibliográfica são 

semelhantes, porém a documental utiliza materiais ainda não trabalhados e 

analisados enquanto a bibliográfica utiliza-se de diversos autores e assuntos (GIL,
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2010). Assim, essa pesquisa pode ser enquadrada como descritiva por possuir, de 

forma geral, um levantamento de normas e valores.

Quanto aos procedimentos, esse trabalho pode ser classificado como 

bibliográfico e documental, pois utilizou-se de trabalhos acadêmicos como fonte e 

normas emanadas por Órgãos, ainda sem comentários ou interpretação de autores.

Foi realizado o levantamento dos diferentes custos envolvidos em duas 

modalidades de formação de pilotos (terceirizada e primarizada), com intuito de 

confrontá-los e demonstrar qual seria mais vantajoso para o CBMMG.
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3 SERVIÇO AÉREO DO CBMMG

3.1 Atribuição constitucional

A atividade Aérea do Corpo de Bombeiros Militar está inserida no escopo 

de trabalho da corporação onde seu objetivo é preservar a ordem, o bem-estar e o 

patrimônio das pessoas, missão constitucional prevista no artigo 144 da Constituição 

Federal de 1988.

Art. 144. A segurança pública, dever do Estado, direito e responsabilidade 
de todos, é exercida para a preservação da ordem pública e da 
incolumidade das pessoas e do patrimônio, através dos seguintes órgãos: 
[..]
V-Policias militares e corpos de bombeiros militares.

Está detalhada na Constituição Estadual de Minas Gerais de 1989 seu 

dever de salvar e proteger as vidas e riquezas.

Art. 142 
[...]
II -  ao Corpo de Bombeiros Militar, a coordenação e a execução de ações 
de defesa civil, a prevenção e combate a incêndio, perícias de incêndio, 
busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à segurança das 
pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de catástrofe.

Alinhado ao disposto na Constituição Estadual, conforme descrito no 

Plano de Comando 2016-2022, o CBMMG reforça qual sua missão diante da 

sociedade mineira.

Servir à sociedade mineira com atividades de coordenação e execução de 
ações de defesa civil, prevenção e combate a incêndio, perícias de 
incêndio, busca e salvamento e estabelecimento de normas relativas à 
segurança das pessoas e de seus bens contra incêndio ou qualquer tipo de 
catástrofe, contribuindo para o desenvolvimento do Estado (CBMMG, 2019, 
p. 21).

3.2 Batalhão de Operações Aéreas

O Batalhão de Operações Aéreas foi criado através do Decreto Estadual 

n° 44.411 de 20 de novembro de 2006 objetivando disponibilizar auxilio aéreo para 

facilitar a atividade das unidades e reduzir o tempo de atendimento e resposta para 

a população. O CBMMG começou sua operação em novembro de 2007 quando
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passou a realizar atividades típicas de bombeiro, empregando aeronaves (LEAL, 

2015).

O helicóptero veio como ferramenta extremamente versátil para auxiliar as 

equipes terrestres. Em missões de resgate em locais de difícil acesso, possibilitou 

resposta rápida e redução de esforços físicos para alcançar o local de ocorrência. 

Facilitou extração de vítimas ou corpos para locais de fácil acesso, possibilitou maior 

rapidez e eficiência no combate a incêndio florestal, sendo capaz de posicionar o 

combatente no local de interesse de maneira célere e preservando a capacidade 

física de quem ainda necessita enfrentar as chamas. Além disso, possibilita 

aplicação de água para resfriamento de linha de fogo para que o combatente 

terrestre possa enfrentar o fogo com maior eficiência e segurança.

Inicialmente, as aeronaves do CBMMG eram tripuladas por oficiais pilotos 

e tripulantes militares e, na área do atendimento pré-hospitalar, exercia o suporte 

básico de vida, assim realizavam o mesmo trabalho das equipes das unidades de 

resgate terrestre associado ao deslocamento aéreo possibilitado pelo helicóptero.

No ano de 2012, o CBMMG estabeleceu convênio com o Serviço de 

Atendimento Médico de Urgência (SAMU) da Cidade de Belo Horizonte, tendo 

inserido assim uma equipe de saúde formada por médico e enfermeiro junto às 

guarnições aéreas de plantão do Batalhão de Operações Aéreas (PAULA, 2013). 

Antes dessa inserção permanente, a equipe médica era eventualmente tripulada e, 

quando não disponível, era realizado suporte básico de vida. O helicóptero de 

suporte básico de vida se tornava uma unidade de suporte avançado com a inserção 

de equipe médica.

Essa inserção de equipe médica proporcionou avanços na qualidade do 

atendimento, uma vez que o helicóptero usualmente empregado em ocorrências 

complexas com múltiplas vítimas e sem uma autoridade técnica da medicina 

embarcada tem sua atividade e capacidade de resposta limitadas.

Segundo Souza (2015), em 2011 iniciou-se uma parceria entre o Corpo 

de Bombeiros Militar de Minas Gerais e a Secretaria de Estado de Saúde 

objetivando implementar um eficiente sistema de atendimentos de urgência e 

emergência através do transporte aéreo. Dessa parceria, foi originado o Suporte 

Aéreo Avançado de Vida que, ainda segundo Souza (2015), foi um importante 

progresso tecnológico operacional e um significativo avanço intersetorial entre 

CBMMG e SES. O autor destaca o potencial de aprimoramento da qualidade dos
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serviços prestados à sociedade no que diz respeito ao atendimento de urgência e 

emergência médica, busca e salvamento.

A Secretaria de Estado da Saúde (SES) publicou cartilha sobre a rede de 

urgência e emergência de Minas Gerais, em 2012, no qual previu um projeto 

aeromédico em que se priorizava o atendimento primário, o que envolve situações 

de resgate; atendimento secundário, como transporte inter-hospitalar; transporte de 

órgãos e tecidos para a realização de transplantes e o apoio à Força Estadual de 

Saúde em casos de catástrofes no território mineiro. Nesse documento, era prevista 

a compra de dois aviões e seis helicópteros para maior articulação do Serviço Aéreo 

Avançado de vida (SAAV) no Estado.

Em dezembro de 2012, foi assinado o primeiro instrumento jurídico 

através do termo de cooperação 1964/2012, que celebrava a relação da Secretaria 

de Estado de Saúde e o CBMMG, a fim de desenvolver o SAAV em Minas Gerais.

O planejamento previsto na cartilha foi realizado parcialmente, sendo que 

até então foi comprado três helicópteros e dois aviões. Os helicópteros estão sendo 

utilizados e os aviões ainda não foram entregues pelo fornecedor.

Conforme SES (2012), em meados de 2012, foi realizado planejamento 

do projeto aeromédico para subsidiar e alavancar esse serviço em Minas Gerais por 

meio da parceria entre Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais e Secretaria de 

Estado de Saúde (SES). A expansão foi prevista com instalação de cinco bases 

aéreas no estado conforme a Figura 1.
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Figura 1 - Previsão de Articulação das bases em Minas Gerais

Fonte: SES (2012, p. 46).

Essa estrutura hoje é formada por três unidades descentralizadas, 

estando elas situadas nas cidades de Varginha (onde os militares operam em 

conjunto com equipes médicas do Consorcio Intermunicipal de Saúde da Macro 

Região do Sul de Minas (CISSUL), Montes Claros (onde os militares operam 

juntamente com equipe médica do Consórcio Intermunicipal de Saúde da Rede de 

urgência do Norte de Minas (CISRUN), Uberaba (onde há a cooperação entre 

militares e a equipe médica do Consórcio Público Intermunicipal de Saúde rede de 

urgência e emergência da macro região do triangulo do norte (CISTRI) e a sede na 

capital Mineira, onde foi iniciada a operação aérea do CBMMG e atualmente operam 

com o SAMU Municipal de Belo Horizonte. As possíveis bases do leste mineiro e 

zona da mata previstas não foram instaladas conforme pode ser visto no 

organograma do Batalhão de Operações Aéreas (figura 2).

A atividade aérea está estruturada por meio do Batalhão de Operações 

Aéreas comandada por Tenente-Coronel e está subordinada ao Comando 

Especializado de Bombeiros. As unidades do interior são companhias especiais e
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são comandadas por oficiais no posto de Major. A expansão da atividade aérea do 

CBMMG, alavancada principalmente pelo advento do SAAV, exige contínua e 

crescente formação de tripulação para suprir demanda presente a fim de 

disponibilizar o serviço de maneira adequada. É imprescindível capacitar e treinar 

médicos e enfermeiros, operadores aerotáticos e pilotos, sendo esse último grupo o 

objeto de estudo desse trabalho.

O Batalhão de Operações Aéreas está organizado dentro da estrutura do 

Comando Especializado de Bombeiros e possui unidades descentralizadas 

conforme pode ser visto no organograma da Figura 2.

Figura 2 - Organograma Batalhão de Operações Aéreas

Fonte: Adaptado de CBMMG (2020a).

Atualmente, o Batalhão de Operações Aéreas é organizado 

administrativamente conforme previsto no desdobramento do quadro de organização 

e distribuição do CBMMG. Inserida na estrutura do Batalhão, tem-se a Escola de 

Formação Aeronáutica (EFAer), sendo ela responsável pelo gerenciamento das 

licenças, formação da tripulação e treinamento dos integrantes que compõem as 

guarnições aéreas. Essa seção, conforme quadro 1, possui efetivo de dois militares,
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sendo um Capitão e um Tenente que, concomitantemente ao trabalho de pilotos da 

Instituição, são responsáveis pelo gerenciamento dessa.

Quadro 1 - Organização e distribuição do CBMMG
__________________ ANEXO "C" À RESOLUÇÃO N° 9 17. DE 02 DE JULHO DE 2020.___________________

DETALHAMENTO E DESDOBRAMENTO 0 0  QUADRO DE ORGANIZAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DO CBMMG
BATALHÃO DE OPERAÇÕES AÉREAS - BOA ■ SEDE: BELO HORIZONTE

REPARTIÇÃO ARTICULAÇÃO
QOBM QOBM /  QOCBM QOS QOE

SOMA
QPBM QPE

SOMA TOTAL o b s :
CEL TCEL MAJ CAP TEN OF OF ST/SGT CB/SD PR

GABINETE
COMANDANTE 1 1 0 1
SUBCMT 0 0 0

S ECRET ARIA/CART ÓRIO 1 1 1 1 2 J

SEGURANÇA DE VOO 1 1 2 ** * * 0 2

EM/B1 1 1 * * * * 0 1

EM/B2 1 1 * * “ 0 1
EM/B3 1 1 2 ** * * 0 2

EM/B4
BELO

HORIZONTE

1 1 1 1 2

EM/B5 1 1 * * * * 0 1
SOFI 1 1 2 2 3

ALMOX 1 1 1 1 2

MANUTENÇÃO 1 1 2
« , ,

0 2

TASA 1 1 2 ** * * 0 2

EFAER 1 1 2
«

0 2

LICITAÇÃO * * 0 * * ** 0 0

SAO 1 1 1 1 2

T O T A L  A D M IN IS T R A T IV O 0 1 1 8 9 0 0 19 5 1 0 8 2 5

Fonte: CBMMG (2020b).

O Batalhão possui atualmente sete aeronaves, sendo que uma delas é 

avião e o restante são helicópteros. Um helicóptero e um avião são de propriedade 

particular sob contrato de locação para o Batalhão de Operações Aéreas.

Quadro 2 - Frota Aérea CBMMG

Aeronaves Operadas Pelo CBMMG

Arcanjo 02 - Helicóptero - AS50

Arcanjo 03 - Helicóptero - AS50 

Arcanjo 04 - Helicóptero - EC45

Arcanjo 05 - Helicóptero - AS50

Arcanjo 06 - Helicóptero - AS50

Arcanjo 07 - Avião - C208 

Arcanjo 08 - Helicóptero - AS50
Fonte: Elaborado pelo autor.
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A atividade aérea do CBMMG cresceu em número e qualidade, tendo a 

operação sido destacada em ocorrências como o incêndio em outubro de 2017 na 

creche Gente Inocente em Janaúba e durante a ruptura das barragens de rejeitos da 

Mineradora Samarco em Mariana-MG e da Mineradora Vale em Brumadinho, onde 

as aeronaves tiveram papel fundamental na resposta aos desastres.

Figura 3 - Operação Brumadinho

Fonte: Arquivo pessoal (2019).

A atividade aérea do CBMMG vem crescendo, voando mais e atendendo 

mais a população mineira. Com o crescimento de bases e aeronaves, o número de 

horas voadas tem aumentado no total da frota, conforme pode ser visto no Gráfico 1.
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Gráfico 1 - Total de horas voadas pela frota CBMMG

Quantidade de horas voadas pelas 
aeronaves do SAAV de Jan2008 a 

16Set2020
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Fonte: Seção de planejamento Batalhão de Operações aéreas1

O aumento de pacientes atendidos entre 2018 e 2019 observado no 

Gráfico 2 abaixo pode ser associado à inclusão de um avião alugado na frota 

operada e à inauguração das bases montes claros e Uberaba.

Gráfico 2 - Pacientes atendidos pelo Batalhão de Operações Aéreas

Fonte: Seção de planejamento Batalhão de Operações aéreas2

1 Gráficos produzidos pela Seção de Planejamento do Batalhão de Operações Aéreas para
apresentações internas. Não publicado.
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3.3 Demanda de Comandantes CBMMG

Atualmente, conforme ofício 852, Sei! 1400.01.0041084/2020-14 

(CBMMG, 2020d), no quadro da ativa do CBMMG, constam vinte Oficiais 

comandantes de Helicóptero, sendo dois Tenentes-Coronéis, oito Majores e dez 

Capitães. Entre esses, são onze comandantes de helicópteros que efetivamente 

pertencem ao Batalhão de Operações Aéreas. Nesse momento, o Batalhão possui 

desfalque de dois comandantes de helicóptero para o atendimento operacional nas 

bases do interior do estado de Minas Gerais, desfalque esse compensado por 

diligências do serviço público, que reforça o corpo operacional por meio de pilotos 

pertencentes a outras bases ou outras unidades.

Pelo desdobramento de cargos e funções, os pilotos, devido a progressão 

na carreira e por alcançarem postos que ultrapassam as previsões estabelecidas 

pelo CBMMG, podem ser designados para trabalhar em outras unidades, não 

diretamente ligadas à atividade aérea, desfalcando assim essa atividade da 

corporação. Mecanismos de celeridade de formação podem facilitar resoluções 

dessa carência na execução operacional e reduzir transtornos causados no 

gerenciamento e logística de recurso humano capacitado e habilitado, de forma a 

não desfalcar a atividade aérea e não restringir a mobilidade de oficiais pilotos para 

outras áreas de interesse da Instituição.

Essa celeridade otimizaria a utilização do recurso humano pois 

disponibilizaria comandantes de aeronave, gerando a possibilidade de 

movimentação e transferência de oficiais. Essa celeridade de formação de pilotos 

beneficiaria ainda as decisões estratégicas da Instituição, que atualmente, por 

vezes, encontra dificuldades devido a restrições de número de comandantes de 

aeronave. Devido as definições das previsões do DDQOD, as promoções dos 

Oficiais acabam gerando uma necessidade de movimentação que podem esbarrar 

na falta de comandante disponível e pronto para transferência imediata para 

cobertura dos vazios gerados. Segundo Chagas (2018), considerando o tempo de 

serviço do efetivo de pilotos do CBMMG, haverá um desfalque de 18 pilotos até 

2028.

2 Gráficos produzidos pela Seção de Planejamento do Batalhão de Operações Aéreas para
apresentações internas. Não publicado.
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Esse estudo está alinhado a possibilitar conhecimento de possíveis 

soluções para suprir essa demanda existente.

3.4 Regulamentação

A aviação do CBMMG, bem como de todas Unidades Aéreas Públicas 

(UAP), são regidas pelo Regulamento Brasileiro de Aviação Civil Número 90 (RBAC 

90), da Agência Nacional de Aviação Civil, sendo que nesse há a citação de sua 

aplicabilidade:

90.1 Aplicabilidade
(a) Este Regulamento é aplicável às operações especiais de aviação 
pública dos órgãos e entes da administração pública, quando no exercício 
de suas atribuições estabelecidas em lei e na seção 90.5 deste 
Regulamento (ANAC, 2019a, p. 5).

A Aviação do CBMMG é definida para efeitos normativos como operações 

especiais de aviação pública aplicável ao RBAC 90 por ser uma instituição Militar 

estadual, ente da Administração Pública direta, que realiza o Suporte Aéreo 

Avançado de Vida, conforme previsto no item 90.5 do supracitado regulamento:

90.5 Atribuições das unidades aéreas dos órgãos e entes públicos 
[..]
(4) operações aéreas de urgência e emergência médica: destinadas ao 
atendimento à saúde, compreendendo resgate, salvamento e atendimento 
pré-hospitalar móvel, de caráter emergencial e urgente em consonância 
com legislação e/ou regulamentação específica; (ANAC, 2019a, p. 13).

No RBAC 90 está inserido que a tripulação operacional desse tipo de 

operação seja composta por, no mínimo, um piloto em comando, caso esse em que 

a situação de carga externa limita a performance da aeronave.

Apesar de óbvio, essa passagem destaca a importância do piloto nas 

operações especiais de aviação, uma vez que é o único membro fundamental para a 

realização dessas atividades, ou seja, até mesmo sozinho o piloto é capaz de 

realizar com presteza um salvamento ou içamento de carga.

90.21 Requisitos gerais para tripulação 
[..]
(d) A tripulação operacional de helicópteros nas operações aéreas de carga 
externa, onde as limitações de desempenho da aeronave puderem 
comprometer o nível de segurança operacional, deverá ser composta por,
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no mínimo, um piloto em comando, segundo a seção 90.23 deste 
Regulamento (ANAC, 2019a, p. 16).

Para a formação desse tripulante essencial, a normativa estabelece:

90.23 Requisitos para exercício da função de piloto em comando
(a) São requisitos mínimos para exercício da função de piloto em comando
na UAP:
(1) ser agente público segundo a UAP;
(2) ser detentor da licença de PCA/H (ANAC, 2019a, p. 17-18).

A formação inicial Piloto Privado de Helicóptero (PPH) e Piloto Comercial 

de Helicóptero (PCH) em escolas de aviação pode ser realizada pela Unidade Aérea 

Púbica do CBMMG através da Escola de Formação Aeronáutica instituída no 

Batalhão de Operações Aéreas, fato esse previsto no RBAC 90. Por meio da letra k 

do item 90.151, subparte L, a ANAC dá autonomia às unidades para realizar 

formação própria ressalvado a legislação e execução dos manuais de curso, bem 

como Plano de Treinamento Operacional (PTO) aprovado.

90.151 Requisitos gerais
(a) Para os fins deste Regulamento:
[..]
(k) Os treinamentos requeridos com vistas à concessão das licenças de 
PPA/H, PCA/H e PLA/H devem cumprir com os requisitos estabelecidos em 
regulamentos próprios e poderão compor o programa de treinamento da 
UAP (ANAC, 2019a, p. 45-46).

A formação civil de pilotos, conforme a Agência Reguladora, deve ser 

realizada nos Centros de Instrução de Aviação Civil (CIAC), sendo que esses devem 

ser certificados, conforme RBAC 141. Entretanto, as Unidades Aéreas Públicas com 

Programa de Treinamento Aprovado ficam isentas de cumprirem esse regulamento.

141.1 Aplicabilidade 
[...]
(d) Não obstante o previsto no parágrafo anterior, este Regulamento não é 
aplicável a:
[...]
(2) operadores aéreos que possuam um programa de treinamento aprovado 
pela ANAC, desde que ministrem cursos somente para seu pessoal próprio 
ou de outros operadores similares (ANAC, 2019a, p. 3).

Após tramitação e correção de não conformidades verificadas em 10 de 

agosto de 2020, através do oficio n° 3078/2020/GTCE/GOAG/SPO-ANAC, foi
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comunicado a aprovação do Programa de treinamento Operacional (PTO) do 

Batalhão de Operações Aéreas do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais junto 

à agência nacional reguladora.

3. Diante do exposto e uma vez que não existem inconformidades no 
supracitado programa, esta GTCE manifesta-se pela aprovação inicial do 
Programa de Treinamento Operacional - PTO desse BOA. Portanto, o PTO 
cumpre com o requisito 90.155(b) do Regulamento Brasileiro de Aviação 
Civil n° 90 e esta Unidade Aérea Pública está autorizada a conduzir o 
treinamento de acordo com o programa apresentado (ANAC, 2020b).

Conforme previsto no Plano de treinamento, o Batalhão de Operações 

Aéreas seguirá os manuais previstos pela ANAC para formação própria.

3. LEGISLAÇÃO
Este Programa de Treinamento Operacional está editado conforme as 
previsões do RBAC 90, regulamento sob o qual o Batalhão de Operações 
Aéreas desenvolve suas atividades. No que se refere à concessão de 
licenças e concessão/revalidação de habilitações, este PTO obedece ainda 
ao RBAC 61 e os seguintes manuais:
a. MMA 58-3 - IAC. Manual de curso de piloto privado-avião.
b. MMA 58-4 - Manual de curso de piloto privado-helicóptero.
c. MMA 58-7 - Manual de curso de piloto de linha aérea - avião (PLA-A).
d. MMA 58-8 - Manual de curso de piloto de linha aérea helicóptero (PLA-H)
e. MMA 58-9 - Manual do curso teórico de voo por instrumentos (IFR)
f. MMA 58-16 - Manual de curso de instrutor de voo-INVA.
g. MCA 58-17 - Manual do curso piloto agrícola-avião.
h. Manual do curso de piloto comercial -  helicóptero.
i. Manual do curso de piloto comercial -  avião.
j. IS 61-002D - Manual do curso prático de voo por instrumentos (IFR) 
(CBMMG, 2020c, p. 10-11).

A previsão legal possibilita ao Batalhão de Operações Aéreas realizar sua 

própria formação internamente, conforme previsto no RBAC 90 e no Plano de 

Treinamento aprovado pela ANAC, inclusive permite que seja realizado formação de 

pilotos de outras unidades aéreas de atividade similar, possibilitando realização de 

convênios intersetoriais e integração de órgãos que sejam interessantes para 

administração pública.

3. LEGISLAÇÃO 
[...]
Uma vez aprovado este programa de treinamento, o Batalhão de Operações 
Aéreas -  BOA poderá formar seus próprios pilotos ou pilotos de outros 
órgãos ou entes públicos no Currículo de Treinamento aprovado pela 
ANAC.
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Os treinamentos aprovados nesse PTO serão ministrados por pilotos do 
CBMMG que possuam a qualificação necessária para o respectivo currículo 
a ser ministrado (CBMMG, 2020c, p. 11).

Além das licenças iniciais, o comandante de aeronave tem de cumprir os 

treinamentos previstos e possuir um quantitativo mínimo de horas voadas conforme 

previsão do RBAC 90.

90.23 Requisitos para exercício da função de piloto em comando
(а) São requisitos mínimos para exercício da função de piloto em comando 
na UAP:
[..]
3) ter concluído, na função de piloto em comando, o treinamento inicial, 
periódico, elevação de nível ou de transição, previstos neste Regulamento;
(4) ser detentor da habilitação de categoria, tipo e/ou classe válida, segundo 
o RBAC n° 61;
(5) estar com o CMA de 1a Classe válido, segundo o RBAC n° 67;
(б) possuir 500 (quinhentas) horas de voo totais na categoria da aeronave 
em que irá exercer a respectiva função ou 300 (trezentas) horas de voo 
totais no caso de avião monomotor a pistão sob VFR; (ANAC, 2019a, p. 18).

Dentre os requisitos necessários aos comandantes de aeronave para 

operação de helicóptero do CBMMG, destaca-se a necessidade mínima de 500 

horas de voo na categoria. Essa experiência engloba o curso de piloto privado e o 

curso de piloto comercial, que juntos somam aproximadamente 100 horas de voo. 

Assim, caso o futuro comandante adquira esse mínimo dos cursos ainda precisará 

de mais 400 horas de voo, que normalmente são adquiridas exercendo a função de 

copiloto.

Através da Decisão n° 101, de 28 de maio de 2020 da ANAC, o CBMMG 

conseguiu deferimento de pedido de isenção de requisito obrigatório de 500 horas 

para assunção de comando, tendo a agência regulamentadora autorizado 

nominalmente os pilotos que poderão assumir comando com 300 horas.

Art. 1° Deferir parcialmente o pedido de isenção temporária de cumprimento 
do requisito de que trata o parágrafo 90.23(a)(6) do Regulamento Brasileiro 
da Aviação Civil - RBAC n° 90, formulado pelo Corpo de Bombeiros Militar 
de Minas Gerais (CNPJ 03.389.126/0001-98), doravante denominado 
operador, devendo este utilizar pilotos em comando com experiência menor 
do que 500 (quinhentas) horas na categoria da aeronave em que irão 
exercer a função somente quando estritamente necessário ao cumprimento 
das atribuições específicas do órgão, observando as seguintes 
condicionantes:
I - o requisito inicial para a realização de operações aéreas sob esta isenção 
é que o controle do risco inerente à operação, incluindo a proteção das 
aeronaves, tripulação, pessoas com função a bordo, passageiros e 
terceiros, esteja dentro do nível aceitável de desempenho da segurança 
operacional (NADSO) estabelecido pelo operador conforme seu sistema de 
gerenciamento da segurança operacional (SGSO);
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II - os pilotos em comando do operador devem possuir no mínimo 300 
(trezentas) horas de voo totais na categoria da aeronave em que irão 
exercer a função (ANAC, 2020c, p. 1).

Além disso, a decisão definiu que até 11 de abril de 2024 os comandantes 

deverão ter alcançado as 500 horas, sendo que, se isso não ocorrer, terão que 

retornar à função de segundo piloto nas missões para então alcançarem o mínimo 

previsto para exercerem a função de comandante.

Parágrafo único. Após o prazo final da isenção, os pilotos que já operarem 
como piloto em comando sob a isenção, por possuírem mais de 300 
(trezentas) horas de experiência na categoria da aeronave, somente 
poderão se manter como piloto em comando se cumprirem integralmente o 
requisito de 90.23(a)(6), ou seja, se já possuírem 500 (quinhentas) horas de 
experiência na categoria da aeronave (ANAC, 2020c, p. 2).
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4 FORMAÇÃO DE PILOTOS

4.1 Trajetória de formação de Piloto de Helicóptero

Para se formar piloto de helicóptero é preciso seguir uma complexa e 

extensa trajetória, sendo que as exigências estão balizadas pela Organização da 

Aviação Civil Internacional (OACI), tradução de International Civil Aviation 

Organization, sendo conhecida mundialmente pela sigla ICAO. Essa agência faz 

parte das Nações Unidas e é a responsável por ordenar, padronizar e promover a 

segurança e eficiência da atividade aérea. Dentre os objetivos principais da OACI, 

podemos destacar a organização mundial do transporte aéreo por meio de princípios 

e técnicas comuns de navegação aérea, de certificação de aeronaves e de 

construção de aeroportos, visando estabelecer padrões internacionais comuns para 

a segurança, a eficiência e a economia dos serviços aéreos, além da preservação 

do meio ambiente (AIAB, 2011).

Segundo ICAO (2020), são 193 Estados Membros da Convenção e 

grupos da indústria trabalhando para chegar a um consenso sobre as Normas e 

Práticas Recomendadas (SARPs) da aviação civil internacional e sobre as políticas 

de apoio a um setor de aviação civil seguro, economicamente sustentável e 

ambientalmente responsável. Esses SARPs e políticas são usados pelos estados 

Membros da ICAO para garantir que suas operações e regulamentos de aviação civil 

locais estejam em conformidade com as normas globais, o que por sua vez permite 

que mais de 100.000 voos diários na rede global da aviação operem com segurança 

e confiabilidade em todas as regiões do mundo.

A formação de piloto obrigatória prevista no RBAC 61 exige a conclusão 

de diferentes etapas de formação. A formação de piloto para operações especiais de 

aviação pública junto à ANAC se inicia através de aprovação em exame teórico para 

Piloto Privado. Não é necessário que o candidato tenha frequentado aulas teóricas 

para a realização desse exame, entretanto é usual que os alunos frequentem um 

curso preparatório, sendo que no CBMMG esse curso foi realizado, até então, em 

parceria com a Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Após essa aprovação, é 

exigido um curso prático de piloto privado, que possui pré-requisitos específicos, 

como número mínimo de horas voo, tipos de decolagens, performance de aeronave, 

entre outros. Após realização do curso prático é necessário comprovação de
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proficiência de voo e segurança através de voo exame (check) prático conforme 

previsão do RBAC 61.

61.83 Requisitos de proficiência para a concessão da licença de piloto 
privado
(а) O candidato a uma licença de piloto privado deve demonstrar, em exame 
de proficiência, sua capacidade para executar, como piloto em comando de 
aeronave da categoria em que é solicitada a licença, os procedimentos e 
manobras especificados no parágrafo relativo à instrução de voo pertinente, 
com um grau de competência apropriado às prerrogativas que a licença de 
piloto privado confere ao seu titular, e para:
(1) reconhecer e gerenciar ameaças e erros;
(2) operar a aeronave dentro de suas limitações de emprego;
(3) executar todas as manobras com suavidade e precisão;
(4) revelar bom julgamento e aptidão de pilotagem;
(5) aplicar os conhecimentos aeronáuticos; e
(б) manter controle da aeronave durante todo o tempo do voo, de modo que 
não ocorram dúvidas quanto ao êxito de algum procedimento ou manobra. 
(ANAC, 2020a, p. 35)

Tendo cumprido todo pré-requisito previsto para o curso prático, é emitida 

a licença de piloto privado de helicóptero. Ao portador dessa licença é permitida a 

realização de voos em aeronaves próprias e sem propósito comercial.

61.85 Prerrogativas do titular da licença de piloto privado e condições que 
devem ser observadas para exercê-las
(a) As prerrogativas do titular de uma licença de piloto privado limitam-se a 
atuar, sem remuneração, como piloto em comando ou segundo em 
comando de aeronave da categoria apropriada à sua licença e que realize 
voos não remunerados e sem qualquer tipo de aproveitamento comercial. 
(ANAC, 2020a, p. 35)

Após aquisição de licença de piloto privado de helicóptero, o aluno tem 

que realizar e concluir um curso teórico de piloto comercial junto ao Centro de 

Instrução de Aviação Civil (CIAC) ou Órgão homologado pela ANAC. Após 

aprovação em exame teórico junto à ANAC, o aluno deve realizar o curso prático de 

Piloto Comercial. Ao final desse, o candidato sendo aprovado em voo de exame 

prático com examinador credenciado, obterá assim a concessão da licença de piloto 

comercial de helicóptero.

Adquirida a licença de piloto comercial, tendo respeitado os demais 

requisitos impostos pela agência de regulação como as 500 horas de voo e tendo 

realizado programas de treinamento, cabe a UAP decidir se aquele piloto irá exercer 

função de comandante de aeronave. Além dessa formação obrigatória para exercer 

a função de comandante de aeronave regulamentada pelo RBAC 90, dentro da
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carreira aeronáutica, ainda se tem a formação teórica de instrutor de voo (INVH) com 

aprovação teórica pela ANAC, além de curso prático de instrutor de voo com a 

devida aprovação prática. Os cursos teóricos e práticos de voo por instrumento 

(Instrument Flight Rules - IFR) são normalmente o último degrau na carreira do piloto 

das unidades da aviação pública. A Figura 4 demonstra um fluxo lógico de formação 

civil de pilotos conforme estabelecido pela ANAC:

Figura 4 - Fluxograma de Formação de Pilotos

Fonte: Elaborado pelo autor.

Podem existir pequenas variações de cronologia relativas aos cursos de 

INVH e IFR, pois eles não possuem obrigatoriedade de serem realizados 

exatamente como exposto no fluxograma.

4.2 Processo de formação realizado em Minas Gerais

O CBMMG já formou três turmas de pilotos, sendo caracterizadas pelo 

ano do processo seletivo, identificadas, por turma de 2005, 2009 e 2014.
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Conforme gerenciamento realizado pela EFAer a primeira e segunda 

turma, tiveram seu curso prático de piloto privado e piloto comercial realizado pela 

escola de aviação EFAI -  Escola de Pilotagem LTDA situada na cidade de 

Contagem em Minas Gerais. A terceira e última turmas de pilotos tiveram curso 

prático de piloto privado realizado pela Minas Helicópteros - Escola de aviação Civil 

LTDA situada na capital mineira e o curso prático de piloto comercial a turma teve 

seis pilotos formados pela Minas Helicópteros e quatro alunos formados pela Master 

Escola de Aviação Civil / GO Air LTDA conhecida por Go Air, situada na cidade de 

São Paulo.

Cabe ressaltar que a formação dos pilotos, apesar de seguirem o mesmo 

requisito estabelecido pela ANAC, foram realizados em escolas diferentes, com 

máquinas diferentes, em diferentes locais de instrução contando ainda com 

instrutores diversos. Essa variação já cria possibilidade de formação heterogênea.

A formação de piloto no CBMMG segue um caminho normal sendo que 

ela se inicia por meio da aprovação em concurso interno para ingresso na atividade 

aérea, obtenção de certificado médico aeronáutico de 1a Classe, e em sequência 

realiza o PPH teórico, que abrange parte específica das disciplinas típicas de piloto, 

como os conteúdos de navegação aérea, meteorologia, regulamentos de tráfico 

aéreo, teoria de voo e conhecimentos técnicos disciplinas essenciais para exame 

teórico da ANAC.

Após aprovação no exame teórico da ANAC, inicia-se especialização 

interna através do Curso de Comandantes de Operações Aéreas (CCOA), que 

possuem disciplinas teóricas e práticas pertinentes à atividade aérea, como resgate 

aeromédico, combate e incêndio florestal, salvamento em alturas, salvamento 

aquático entre outras disciplinas típicas do Bombeiro Militar com a inserção da 

ferramenta aérea (helicóptero).

Após conclusão do curso de especialização interna o militar realizará o 

curso prático de pilotagem e ao final, sendo aprovado em check prático, conseguirá 

a licença de piloto privado de helicóptero e terá a licença helicóptero mono motor 

convencional (HMNC) caso o curso tenha sido realizado em helicóptero com motor a 

pistão. Assim, para realizar a atividade aérea na função de piloto segundo em 

comando de helicóptero mono motor a turbina, classe da maior parte da frota do 

CBMMG (Esquilo AS 350), o copiloto deverá adquirir a licença correspondente 

(HMNT) e no caso de realizar atividade em helicópteros com mais de uma turbina,
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deverá possuir a licença Helicóptero Multimotor (HMLT), caso do helicóptero EC 145 

operado pelo CBMMG.

Dessa forma, cumprirá então as exigências contidas no RBAC 90 que 

prevê para o exercício da atividade de copiloto nas missões da unidade aérea 

pública, o militar deve possuir no mínimo curso de PPH e ser checado na classe da 

máquina a ser voada e possuir 10 horas de voo no modelo:

90.25 Requisitos para exercício da função de piloto segundo em comando 
(a) São requisitos mínimos para exercício da função de piloto segundo em 
comando em aeronaves certificadas com tripulação mínima de 1 (um) piloto 
(single pilot):
(1) ser agente público, segundo a UAP; (2) não obstante o previsto na 
seção 61.85 do RBAC n° 61, ser detentor da licença de PPA/H com, no 
mínimo, 10 (dez) horas de voo registradas no modelo da aeronave em que 
irá exercer a respectiva função; (3) ter concluído, na função de piloto 
segundo em comando, o treinamento inicial, periódico ou de transição, 
previstos neste Regulamento; (4) ser detentor da habilitação de categoria, 
tipo e/ou classe válida, para aeronave em que irá exercer a função;
(4) ser detentor da habilitação de categoria, tipo e/ou classe válida, para 
aeronave em que irá exercer a função (ANAC, 2019a, p. 19).

O fluxograma exposto na Figura 5 demonstra a trajetória para a formação 

dos comandantes da UAP, focado na legalidade. Esse fluxograma possui a 

sequência lógica de formação que atende às necessidades de adequação as 

normas da ANAC . Após a licença de classe HMNT ou HMLT o militar está 

legalmente habilitado para iniciar atividade de copiloto nas operações típicas 

previstas no RBAC 90.



36

Figura 5 - Sequência Sugerida de Formação de Pilotos CBMMG

Fonte: Elaborado pelo autor.

4.3 Terceirização da Formação de Pilotos

Após iniciado o tema sobre a formação dos pilotos, insta salientar que 

todos os cursos de piloto privado e piloto comercial no CBMMG, que abrangeram as 

três turmas, foram realizados de maneira terceirizada, por escolas de aviação civil 

contratadas.

A velocidade com que as mudanças vêm ocorrendo quando o assunto é 

a flexibilização das condições e das contratações de trabalho é alta, e que esse 

fenômeno atinge tanto na esfera privada quanto na pública. Com o tempo, o Estado 

se viu obrigado a utilizar-se da terceirização como uma ferramenta de gestão capaz 

de reduzir custos e proporcionar a prestação de serviços especializados através das 

delegações, concessões, criação de empresas públicas, autarquias, sociedades de 

economia mista e fundações e realização de processos licitatórios destinados à 

celebração de contratos com empresas que fornecem a mão de obra solicitada 

(SCHERCH, 2016).

Em setembro do corrente ano, foi encaminhada pelo Chefe do Executivo 

ao Congresso Nacional, a Proposta de Emenda à Constituição (PEC) 32/20, 

denominada Reforma Administrativa. Essas alterações legislativas são vistas, pelos 

mais liberais, como necessárias para diminuir o "gigantismo” do Estado e acelerar o
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crescimento da economia, mas, por outro lado, há quem olhe desconfiado e 

preocupado, uma vez que enxerga nessas modificações o esmagamento dos 

direitos trabalhistas dos empregados, bem como também o enfraquecimento do 

controle do Estado em atividades tidas como centrais. Esse trabalho não visa tecer 

um estudo aprofundado sobre os prováveis benefícios ou malefícios que a 

terceirização de serviços na esfera pública possa vir a causar, porém se tornam 

necessários apontamentos acerca dos fenômenos de precarização que já ocorrem 

hoje em dia, nesse processo, tanto na esfera privada quanto na pública.

A flexibilização das condições e das contratações de trabalho é uma das 

transformações experimentadas pelo universo do mundo dos serviços, 

especialmente nas últimas décadas, em resposta à crise experimentada pelo 

capitalismo no início da década de 1970 (JORGE, 2011). Essa alternativa viabiliza a 

gerência e a dominação quase ilimitada da força de trabalho, conforme demonstra a 

flexibilização dos contratos, a precarização nas condições de trabalho e a 

transferência de responsabilidade de gestão e de custos trabalhistas para um 

“terceiro” (THÉBAUD-MONY; DRUCK, 2007 apud JORGE, 2011). Cabe destacar 

que, ainda, segundo essas autoras:

É dentro desta lógica e comportamento, no sentido de se desobrigar dos 
custos e da responsabilidade de gestão do trabalho, que a terceirização 
passa a ocupar, cada vez mais, um lugar central na organização do 
trabalho, reunindo o que há de pior em termos de precarização, seja no que 
é coberto pela nova legislação, seja no recurso às formas ilegais e à 
informalidade, contribuindo fortemente para aprofundar a flexibilização do 
mercado de trabalho no Brasil, no qual a informalização [...] passa a ser a 
regra não só demonstrada como tendência ou como horizonte, mas 
comprovada pelas estatísticas oficiais (THÉBAUD-MONY; DRUCK, 2007, p. 
42 apud JORGE, 2011, p. 110).

Jorge (2011) chama de “técnica” a terceirização do trabalho pois, segundo 

esse autor, é, além de uma forma de reduzir custos e aumentar a lucratividade, uma 

estratégia política capaz de fragmentar ainda mais as classes trabalhadoras, 

dividindo os trabalhadores em “primeira categoria” aqueles que são efetivos e em 

“segunda categoria” aqueles terceirizados, o que gera o enfraquecimento dos laços 

de solidariedade entre eles e a fragilidade de suas representações e práticas 

sindicais. Em termos práticos, leva à destruição de organismos de mobilização dos 

trabalhadores e persuasão dos mesmos a aceitarem condições precárias de 

trabalho a baixos títulos remuneratórios.
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Uma pesquisa da Confederação Nacional da Indústria (CNI) demonstrou 

que a redução de custos é a motivação principal de empresas que desejam 

terceirizar sua mão de obra e que apenas 2% visa principalmente a especialização 

técnica. Demonstra assim que a otimização dos lucros, bem como a redução de 

preços é a estratégia central das empresas, o que muitas vezes é conseguido por 

meio de jornadas de trabalho extenuantes, baixos salários e pouco ou nenhum 

investimento em melhoria das condições de trabalho, que passam a ser 

responsabilidade da subcontratada. A mesma pesquisa demonstrou que o índice de 

acidentes de trabalho graves e fatais é muito maior entre trabalhadores 

terceirizados. A cada dez acidentes de trabalhos ocorridos no Brasil, oito são 

registrados em empresas terceirizadas e nos casos em que há morte, quatro entre 

cinco ocorrem em empresas prestadoras de serviço (ASSUMPÇÃO, 2018).

De acordo com matéria de Vilela (2018), em se tratando dos serviços 

públicos, segundo Guilherme Feliciano, presidente da Associação Nacional dos 

Magistrados da Justiça do Trabalho (Anamatra), a ampliação da terceirização nesse 

setor tende a ser desfavorável aos trabalhadores:

O modelo de terceirização usualmente adotado no Brasil não é o modelo 
que privilegia o conhecimento técnico, mas aquele em que se ganha por 
meio do achatamento dos direitos sociais do trabalhador terceirizado. Isso já 
acontece em atividades-meio das estatais, como a Petrobras, onde os 
trabalhadores que mais sofrem acidentes são justamente os terceirizados 
(FELICIANO, 2018 apud VILELA, 2018).

Entretanto, há casos em que a terceirização ou externalização das 

atividades-meio não irá promover a precarização do trabalho. Casos esses onde a 

terceirização de serviços são necessidades eventuais, e não habituais. Sobre o tema 

desse trabalho, o que acontece é que não se sabe, atualmente, se a contratação de 

Empresa Privada de Escola de aviação, pelo CBMMG, se enquadraria em um caso 

de precarização, pois, assim como outros órgãos da Administração Pública, não 

possui quadro técnico suficiente para supervisionar as aulas práticas, e a 

contratação de uma empresa fiscalizadora/auditora seria um absurdo do ponto de 

vista administrativo, burocrático e custo-operacional.

Entretanto, segundo Guerra (2014), grande parte do corpo de instrutores 

tem como principal objetivo o acúmulo de horas de voo. Ou seja, sem que o instrutor 

tenha que arcar com os custos, ele acumula horas de experiência de voo que são
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necessárias ao seu curriculum, o que, segundo o autor, acaba por revelar um corpo 

docente descompromissado com seus discentes e desinteressado em conhecer o 

papel que assume.

Pereira Júnior (2016) corrobora essas informações ao assumir que muitos 

instrutores veem a instrução apenas como meio de acúmulo de horas de voo e o 

não comprometimento destes acaba tornando os alunos descomprometidos com o 

aprendizado da pilotagem, deixando de lado diversos fatores de suma importância a 

serem seguidos durante a carreira do ramo aeronáutico (PEREIRA JÚNIOR, 2016). 

O autor ainda revela que a falta de interesse demonstrada pelos instrutores de voo 

pode estar relacionada ao fato de serem mal remunerados, muitos sem carteira 

assinada, além de estarem expostos a uma carga excessiva de trabalho, 

desmotivando assim o profissional habilitado para ministrar a instrução aérea.

A relação trabalhista entre o instrutor (Pessoa Jurídica contratada) e a 

Empresa (Escola vencedora da licitação) não é de total conhecimento do Corpo de 

Bombeiros de Minas Gerais, tendo em vista que a relação diz respeito ao instrutor 

contratado e a Escola. Assim, não se sabe com profundidade se são favoráveis ou 

não as condições de trabalho as quais o primeiro está submetido, ou seja, se o 

instrutor se encontra apto físico, emocional e intelectualmente, tendo então perfeitas 

condições de ensinar adequadamente os oficiais pilotos em treinamento de 

formação.

Por outro lado, a contratação de escolas privadas de aviação Corpo de 

Bombeiros proporciona aos pilotos um aprendizado acerca da aviação civil, universo 

diferente da realidade militar, que pode ser de qualidade e trazer ganhos na 

formação do aluno ou pode proporcionar experiências não tanto adequadas. Pode 

haver um ambiente seguro e favorável ao bom aprendizado ou pode também possuir 

um ambiente perigoso e inadequado a prática do ensino. Cabe ao Estado conseguir 

vencer os desafios, melhor controlar e verificar a qualidade do serviço fornecido 

pelos seus contratados nesse ramo das licitações públicas.

4.4 Processo Ensino Aprendizagem

A formação de piloto tem aspectos de ensino e aprendizagem que vão 

resultar na aptidão do militar se tornar comandante de aeronave normalmente 

avaliada por conselho de voo da UAP.
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No caso do ensino da pilotagem, o instrutor de voo exerce o papel de 

transferidor do conhecimento, assim como um professor. Essa informação pode ser 

averiguada no manual de curso Instrutor de Voo -  Avião -  INVA - MMA 58-16, de 

julho do ano de 1992, em seu anexo 16, que faz referência ao instrutor como 

"elemento que possui experiência ou especialidade decorrente do exercício de 

atividade técnica, responsável pela instrução de matérias teóricas ou práticas dos 

diversos cursos” (ANAC, 1992, p. 104). Segundo o manual, a instrução de voo se 

caracteriza como: "conjunto de atividades desenvolvidas no solo, no 

treinador/simulador e na prática de voo, que visa adestrar o piloto-aluno para adquirir 

os conhecimentos e desenvolver as habilidades típicas da pilotagem” (ANAC, 1992, 

p. 104).

Ainda no uso dos termos do MMA 58, algumas tipologias desejáveis ao 

bom desempenho do instrutor são descritas e revela características pessoais e 

psicológicas importantes como: iniciativa, objetividade, organização, disciplina, 

segurança, comunicação e relacionamento (ANAC, 1992, p. 35). Em seu curso de 

preparação de Instrutor de Pilotagem Elementar -  IPE, Bozza (19?? Apud GUERRA, 

2014) assegura que a credibilidade é o atributo definitório de toda postura 

psicopedagógica, que está intimamente relacionada com o êxito na prática da 

instrução aérea (GUERRA, 2014). Segundo Guerra (2014), o instrutor de voo 

precisa desenvolver junto a seus alunos essa credibilidade, de forma a se posicionar 

com responsabilidade no que se refere a passar confiança a seu discente. O aluno 

deve visualizar na pessoa do instrutor alguém que tem a total capacidade de 

conduzi-lo com segurança, de forma responsável à conquista de seus 

conhecimentos e habilidades que lhe darão o crédito de aprovação ao cheque final 

de seu curso.

O que é vivenciado hoje em uma escola de aviação civil é que, por mais 

atentos aos manuais da área que os instrutores dessas Escolas estejam e por mais 

que atuem no sentido de prover os futuros pilotos de todo caráter técnico 

necessário, essa prática, que formaliza conceitos e normas, não necessariamente 

reflete uma prática de diálogo e compromisso social (GUERRA, 2014). Além disso, 

existe o risco de instrutores de escolas privadas de aviação estarem mais 

interessada em adquirir horas de voo, essenciais para possuírem uma carteira 

profissional competitiva no mercado aeronáutico, do que comprometida com a 

prosperidade da aprendizagem dos novos pilotos. Pereira Júnior (2016) afirma que
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tal desinteresse pode estar vinculado ao fato de que esses instrutores, muitas vezes, 

são mal remunerados e estão expostos a uma carga horária de serviço exaustiva, 

sem poder contar com direitos trabalhistas por não terem vínculo formal.

Diante do exposto, é necessário que o Batalhão esteja atento as 

possibilidades de perdas de qualidade da formação prática ou prejuízos ao ensino e 

aprendizagem dos alunos e encontre formas de mitigação ou eliminação desses 

riscos, a fim de proporcionar sempre a melhor qualidade de ensino, seja em escolas 

civis ou realizada internamente.

Ademais, segundo Freire (1993, p. 27), "é que não existe ensinar sem 

aprender [...] Partamos da experiência de aprender, de conhecer, por parte de quem 

se prepara para a tarefa docente, que envolve necessariamente estudar”. 

Corroborando com Freire (1993), acredita-se ser possível que, quando um piloto 

militar pertencente ao quando de oficiais do CBMMG passa a ser o instrutor de seus 

colegas ainda em formação, sua própria técnica de pilotagem é aprimorada na 

função de instrutor. Em outras palavras, o instrutor promove e desenvolve suas 

habilidades e competências como piloto ao repassar o que sabe aos alunos, durante 

as instruções de voos.

Além disso, o instrutor, sendo um oficial do próprio Corpo de Bombeiro 

Militar de Minas Gerais, poderia aliar seus conhecimentos técnicos com seus 

antecedentes pessoais e experiências profissionais como piloto de aeronaves 

utilizadas em situações de complexidade e assim, construir conhecimentos 

significativos e úteis não só para o controle de uma aeronave, como também para 

que o futuro piloto possa compreender o todo complexo no qual está imerso em voo. 

Assim, haverá o favorecimento de autoconfiança, de assertividade, de um maior 

leque de experiência para tomadas de decisões rápidas, que a operação militar 

aérea exige.

Com essa relação mais estreita entre professor e aluno, haveria então 

maior engajamento desse último no processo de aprendizagem, permitindo a esse 

perceber, intuir e julgar de forma assertiva no momento de tomada de decisão, 

visando evitar ou mitigar situações ameaçadoras que podem comprometer a 

pilotagem de uma aeronave, especialmente se tratando de uma missão como a que 

o CBMMG possui que é de preservar vidas e o patrimônio dos cidadãos. Afinal, o 

ambiente de utilização do helicóptero possui características muito diferentes das
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aplicadas no táxi aéreo, ou no uso particular de helicópteros para transporte de 

executivos.

O grande reflexo de adequado processo de ensino-aprendizagem se dará 

na sociedade como um todo, que desfrutará da constituição de equipes 

completamente capacitadas e aptas a exercerem suas funções a bordo de suas 

aeronaves, dedicadas a um serviço de transporte aéreo de qualidade e, sobretudo 

com maior segurança.

4.5 Segurança na Instrução

Na aviação, a segurança é uma preocupação constante de todos os 

envolvidos, nos mais diferentes níveis. Desta maneira, reduzir os números de 

fatalidades é uma meta contínua. Seja a formação dos novos pilotos realizada em 

escolas civis ou no ambiente interno da Instituição, esse ponto se torna um critério a 

ser levado em consideração, com a finalidade tanto de se preservar a vida da 

tripulação envolvida no processo de instrução, quanto imbuir os novos pilotos da 

responsabilidade de estarem sempre atentos aos procedimentos de averiguação da 

segurança do voo e sensíveis à percepção dos riscos, mesmo antes da aeronave 

deixar o solo.

Para o sucesso dessa aprendizagem, é fundamental que o instrutor 

conheça e saiba reconhecer os riscos envolvidos no processo de pilotagem, bem 

como as formas de eliminação ou mitigação desses riscos. Assim, esses professores 

devem ser profundos conhecedores dos diferentes manuais das aeronaves e 

equipamentos, estarem focados na cultura preventiva e engajados na busca 

contínua pelo aprimoramento da segurança operacional de nossa aviação.

Com o intuito de fornecer à comunidade aeronáutica informações 

relevantes sobre o desempenho da segurança operacional da aviação civil brasileira, 

a ANAC publica, desde 2008, o Relatório Anual de Segurança Operacional (RASO), 

que tem como fonte principal a base de ocorrências disponibilizada pelo Centro de 

Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (CENIPA). O Gráfico 3, 

retirado do RASO de 2019, demonstra o histórico de participação dos diferentes 

tipos de operação no total de acidentes registrados ano a ano. Nos últimos cinco 

anos, verifica-se que a aviação privada responde pela maior parcela do número de
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acidentes registrados, seguida pela aviação agrícola, pela aviação de instrução e 

pelo táxi aéreo, respectivamente.

Gráfico 3 - Histórico de participação dos diferentes tipos de operação no total de

acidentes registrado ano a ano

PARTICIPAÇÃO DOS TIPOS DE OPERAÇÃO NO TOTAL DE ACIDENTES - 2015 A 2019

2015 2016 2017 2018 2019
■ TRANSPORTE REGULAR 0,00% 0,77% 0,88% 1,50% 2,68%

■ TÁXI AÉREO 6.4C 6,15% 14,16% 6,02 2.68%

SAE - OUTRAS 0,80% 0,77% 0,00% 2,26% 1,79%

■ SAE-AGRÍCOLA 27,20% 37,69% 35,40% 29,32% 33,93%

■ PÚBLICA 3,20% 3,08% 1,77% 1,50% 4,46%

PRIVADA 44,00% 40,00% 40,71% 43,61% 46,43%

INSTRUÇÃO 18,40% 11,S4% 7,08% 15,79% 8,04%

Fonte: ANAC (2019b, p. 16).

Deve ser levado em consideração que se trata de atividades realizadas 

em ambientes diferentes e com características operacionais próprias, além de 

apresentarem volumes de operação distintos. De qualquer forma, fica claro que a 

aviação de instrução figura, ao longo dos anos, entre as operações com maiores 

índices de acidentes. Entretanto, não é o objetivo desse tópico do trabalho explorar 

em detalhes as características e as causas dos principais tipos de ocorrências, mas 

sim contextualizar a segurança da aviação de instrução atualmente e demonstrar a 

relevância de um ensino apropriado voltado para essa operação.

A aviação de instrução é entrada regular no meio aeronáutico. Esse 

segmento da aviação atua fundamentalmente para conferir a esses profissionais os 

conhecimentos, as habilidades e a experiência necessárias para cumprir com os 

requisitos mínimos previstos no RBAC 61 para a obtenção de licenças, habilitações 

ou certificados. No que se refere à instrução de pilotos, todo o treinamento é 

fundamentado pela atuação de um instrutor de voo que deve acompanhar e orientar 

o aluno durante sua formação. Essa é uma das condições que visam a mitigar os 

riscos associados à operação de uma aeronave por um aluno (ANAC, 2019b).
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Apesar do aparato regulamentar, do suporte das instituições de instrução 

e da atuação do instrutor, a aviação de instrução apresenta ocorrências de 

acidentes, conforme pode ser observado no Gráfico 4.

Gráfico 4 - Históricos de acidentes na aviação de instrução

ACIDENTES 2015 A 2019 - AVIAÇÃO DE INSTRUÇÃO

22

201 & 2016 2017 2018 2019

■ Sem Tâtalidâde ■ Com f «nalitkide 

Fonte: ANAC (2019, p. 19).

A melhoria do desempenho da segurança operacional da aviação também 

depende de uma instrução bem realizada, focada na prevenção de acidentes. Não é 

uma tarefa das mais fáceis determinar o quanto uma iniciativa específica alinhada a 

esse tipo de operação impactará na ocorrência ou prevenção de acidentes, 

entretanto, é de se esperar que avanços auferidos neste campo contribuam 

significativamente para a melhoria do desempenho da segurança operacional da 

aviação como um todo.
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5 ANÁLISE DE CUSTOS

5.1 Análise de Custos da Formação por escola contratada

Nesta seção, serão indicados e analisados orçamentos e cálculos de 

custo para estimar valores atuais com formação realizada em Helicóptero Robinson 

22 através de contratação de curso prático em escolas de aviação civil, aos moldes 

do que até hoje foram realizados pelo CBMMG.

O valor de referência e valor de hora de voo para comparação foi obtido 

através da média aritmética de três orçamentos disponibilizados pelas empresas 

Minas Helicópteros, Go Air e pelo Aeroclube Pará de Minas que resultou no valor de 

R$ 1532,50 conforme demonstrado na Tabela 1

Tabela 1 -  Valor médio por hora de voo em contratação de curso prático em escola

de aviação -  Out / 2020
MINAS HELICOPTEROS GO AIR AEROCLUBE PARÁ DE

MINAS
R$ 1690,00 R$ 1590,00 R$ 1317,50

VALOR MÉDIO DO MERCADO: R$ 1532,50 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

5.2 Análises de Custos da formação interna por meio de helicóptero alugado

Nesta seção, serão apontados e analisados orçamentos, cálculos de 

custos para estimar os gastos com uma formação realizada através de aeronave 

alugada, e utilizando-se de instrutores orgânicos do CBMMG. Os custos adicionais 

de combustível e seguro também serão analisados.

O helicóptero base de referência dos orçamentos é um helicóptero 

Robinson 22 produzido pela companhia Robinson Helicopter conforme ilustrado pela 

Figura 6.
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Figura 6 - Robinson 22
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Fonte: Arquivo próprio (2017).

O helicóptero base do estudo possui homologação junto à ANAC para 

realizar voos por regra visual diurno e noturno. Esse fato nos conduz a analisar 

custos de contratação de módulo de curso básico de voo por instrumentos prático, 

duração de 10h em escola de aviação, obrigatório para formação PCH, 

considerando que a homologação do helicóptero locado limita essa carga horária 

exigida no programa de treinamento.

5.2.1 Locação da Aeronave

O valor de referência para comparação foi obtido através da média 

aritmética de dois orçamentos disponibilizados por empresa situadas na região 

metropolitana de Belo Horizonte. Para a base de cálculos, utilizaremos os 

orçamentos de locação da aeronave R22 VFR Noturno, sendo que nesses valores 

estão incluídos os custos de toda manutenção e fluidos consumidos por hora de voo, 

exceto o combustível.

A locação desse modelo de helicóptero, da Empresa Claro Aviação, 

sediada na rua da saúde 405, Padre Eustáquio, Belo Horizonte ficou estimado no 

valor de R$ 700,00 por hora voada, enquanto a empresa Frisonfly, sediada na 

rodovia 040 KM 543, São Sebastiao das Águas Claras, Nova Lima apresentou valor
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de R$ 950,00 por hora voada. Nesse tipo de contratação, o fornecedor é 

responsável pela manutenção integral do helicóptero bem como todos os óleos 

lubrificantes que são consumidos na sua utilização.

No caso da locação da aeronave, essa ficará hangarada na sede do 

Batalhão, fato que exclui necessidade de deslocamento para a Escola que pode ficar 

até em outros estados da federação. Será de uso exclusivo do CBMMG durante o 

período do contrato. Assim o gerenciamento das aulas ficará sob a gerência da 

EFAer que, dessa forma, poderá definir todo cronograma de aulas sem depender da 

disponibilidade de instrutores e nem confrontar com horários de outros alunos civis.

Tabela 2 -  Valores médios por hora voada para contratação do Helicóptero de 

instrução R22 VFR Noturno -  Out / 2020 
CLARO AVIAÇÃO FRISONFLY

R$ 700,00 R$ 950,00

VALOR MÉDIO DO MERCADO: R$ 825,00 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

5.2.2 Combustível

Faz-se necessário acrescentar o gasto com combustível utilizado para 

proporcionar a energia dos motores. Para efeito desse cálculo, foi utilizado o último 

processo de compra de combustível realizada e ainda vigente para o Estado de 

Minas Gerais (ata de registro de preço n° 77/2020 pregão eletrônico n° 63/2020) que 

demonstra que o litro do combustível do tipo Avgas, utilizado no helicóptero R22 

aeronave referência do estudo, está sendo consumido em outras aeronaves da frota 

pelo Estado ao preço de R$ 9,0930 o litro.

Tabela 3 - Tabela item/valor combustível aeronáutico vigente

LOTE DESCRIÇÃO/
ESPECIFICAÇÃO

COD.
SIAD

MARCA
/MODELO QUANT. UN

FORN.
PREÇO
UNIT.

PREÇO
TOTAL

1
JET- A1 (aditivado) 
SBBH -  Belo 
Horizonte

14559 PETROBRAS 57.000 Litros R$
4,4080

R$
251.256,00

13 AVGAS SBBH -  
Belo Horizonte 667102 PETROBRAS 255.000 Litros R$

9,0930
R$
2.318.715,00

Fonte: PMMG (2020).
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O R22 possui consumo médio de 30 litros por hora, conforme mostrado 

nas informações técnicas do Quadro 3

Quadro 3 - Dados técnicos do helicóptero R 22
Velocidade de 

Cruzeiro
178 km/h Autonomia 3:20 hrs

Velocidade Máxima 189 km/h Alcance 460 km

Passageiros 1+1
Capacidade de 

Combustível
100 litros

Carga Útil (c/ tanque 

cheio)
151 kgs

Preço Configuração 

Básica
US$ 425.940

Consumo 30 litros/h
* P re ç o s  n a c io n a liz a d o s  n a  c o n f ig u ra ç ã o  b á s ic a  d e  
a c o rd o  c o m  a lis ta  d e  p re ç o s  d e  15  d e  ja n e iro  d e  2 0 1 7 . 
S u je ito  a  a lte ra ç õ e s .

Fonte: AUDI Helicópteros (2020).

Assim, o gasto em combustível por hora voada resulta em um valor de 

R$272,79 por hora de instrução.

5.2.3 Seguro

Para fins de cálculos, também foi realizado orçamento de seguro casco e 

RETA da aeronave a ser alugada. O valor de incorporação da aeronave à apólice de 

seguro foi orçado no valor de USD 17.000,00, por meio de cotação junto à Empresa 

Mapfre/ Aero Consult Seguros atual seguradora da frota de Helicópteros operados 

pelo CBMMG.

Considerando o valor do dólar em 25/09/2020 cotado a R$ 5,56, teríamos 

um custo de R$94.520,00 para utilização por um ano, podendo esse valor variar ser 

proporcionalmente de acordo com o período do ano utilizado, conforme Tabela 4 

emitida pela Superintendência de Seguros Privados (SUSEP). Nesse estudo, o valor 

prêmio do seguro casco e RETA foram inseridos nos cálculos de maneira a dar a 

previsibilidade e segurança financeira em caso de acidentes.
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Tabela 4 - Tabela valor de prêmio proporcional
*Tabela de Prazo Curto

Prazo dias
% do 

prêmio 
anual

Prazo dias
% do 

prêmio 
anual

Prazo dias
% do 

prêmio 
anual

15 13 135 56 255 83

30 20 150 60 270 85

45 27 165 66 285 88

60 30 180 70 300 90

75 37 195 73 315 93

90 40 210 75 330 95

105 46 225 78 345 98

120 50 240 80 365 100

Fonte: Susep ([201?].

Considerando um contrato anual de 480 horas de voo, o valor do seguro 

será de R$196,92 por hora voada.

5.2.4 Módulo Básico IFR para PCH

Dentro das 60 horas do curso PCH existe previsão de 10 horas de aulas 

de voo por instrumentos, das quais até 5 horas podem ser realizadas em simulador 

conforme previsão da IS141-007A da ANAC (2020d).

Os custos verificados até aqui são referentes a uma aeronave R22 

homologada para voo noturno VFR que não possui instrumentos para a formação 

básica IFR necessária ao currículo obrigatório do PCH. Dessa forma, será 

necessário incluir o valor médio orçado desse modulo básico IFR (Realizado em 

Escola Civil) para se alcançar o custo total referente a licença PCH.

Em orçamentos realizados em empresas e escolas de aviação, tivemos o 

curso IFR ao valor médio de R$ 10890,00, conforme Tabela 5.

Tabela 5 -  Valores médios para contratação de Módulo de voo por instrumento

básico para PCH -  Out / 2020
GO AIR CLARO AVIAÇÃO AEROCLUBE PARÁ DE

MINAS
R$ 13.980,00 R$ 9.790,00 R$ 8.900,00

VALOR MÉDIO DO MERCADO: R$ 10.890,00

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.
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Assim, para uma formação PCH teríamos um custo de 50 horas 

internamente que totalizaria R$ 58.485,50 mais o módulo básico IFR realizado em 

escola de aviação que totalizaria R$67.385,50.

Cabe ressaltar que existe na frota do CBMMG aeronaves com os 

instrumentos necessários para a formação básica IFR obrigatória para formação 

PCH, entretanto os valores de hora de voo são muito superiores à aeronave R22, 

fato que inviabiliza redução de custo no caso de sua utilização exclusiva para essa 

instrução. É possível que outras missões nessas aeronaves sejam associadas com 

a instrução IFR, a fim de não necessitar de contratação de escola, mas não será 

considerado essa possibilidade para efeito de cálculos, nesse trabalho.

5.2.5 Totalizadores

O valor obtido da hora voada, após somado os custos de locação, 

combustível e seguro, foi de R$ 1294,71, conforme Tabela 6.

Tabela 6 - Valores dos custos do Helicóptero alugado por hora voada
ITEM VALOR

AERONAVE R$ 825,00

COMBUSTÍVEL R$ 272,79

SEGURO R$ 196,92

VALOR TOTAL: R$ 1294,71

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

A formação interna de PPH, considerando um total de 40 horas, resulta 

no valor de R$ 51.788,40

A formação PCH custaria o valor de R$ 64.735,50 relativo a 50 horas de 

voo no helicóptero alugado que somado a R$ 10.890,00 relativo ao módulo IFR 

básico em escola contratada resulta um custo de R$ 75.625,50.

As taxas da ANAC para Check PPH e PCH são de R$ 136,42 e R$156,88 

respectivamente.

Somados os custos despendidos com horas de voo do PPH (40 Horas) e 

PCH (50 horas + módulo IFR em escola civil) e pagamento de taxas ANAC, o 

resultado é de R$ 127.707,20.



51

Nesse caso, temos um valor médio por hora na formação completa de 

Piloto Comercial de Helicóptero no valor de R$ 1277,07 conforme visualizado na 

Tabela 7.

Tabela 7 - Valores de formação com Helicóptero alugado
PPH R$ 51.788,40
PCH R$ 75.625,50

PPH + PCH R$ 127.707,20

VALOR MÉDIO HORA DE VOO: R$ 1277,07

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.

Insta salientar que, para a atividade de instrução, o profissional necessita 

possuir licença INVH. Entretanto, essa formação já é realizada como etapa da 

carreira de piloto no meio militar, sendo assim, não haverá acréscimo financeiro na 

formação dos instrutores militares.

Nesse modelo proposto, não haverá também dispêndios para pagamento 

de salários extras aos instrutores, por outro lado, as horas de instrução desses serão 

levadas em consideração para atingir as 500 horas obrigatórias exigidas pela ANAC, 

a partir do ano de 2024.

5.3 Comparação dos dois modelos de contratação de curso Prático

O preço da média de hora de voo no modo de contratação por escolas 

resultou no valor R$ 1532,50 em comparação com R$ 1277,07 encontrados no 

contrato de locação da aeronave conforme pode ser visualizado na Tabela 8, 

aferindo uma redução de 16,67% quanto utilizado o contrato de locação de 

helicóptero se comparado ao preço praticado pelas escolas.

Tabela 8 - Comparação do valor de hora de voo escola de aviação x helicóptero

alugado
ESCOLA DE AVIAÇÃO 

R$ 1532,50
HELICOPTERO ALUGADO 

R$ 1277,07
DIFERENÇA 

R$ 255,43

DIFERENÇA PERCENTUAL: 16,67%

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.
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Para efeito desse estudo foi utilizado uma carga horária de 40 horas de 

voo para o curso de PPH, onde existe a obrigatoriedade de 10 horas serem 

realizadas apenas com o aluno embarcado no helicóptero, ou seja, durante 10 horas 

na formação de PPH o aluno voa sozinho no interior da aeronave conforme visto no 

Quadro 4 que transcreve o previsto na norma ANAC IS 141 007a (ANAC, 2020d).

Quadro 4 - Experiência obrigatória curso prático PPH

Piloto Privado Helicóptero

Experiência

(i) Um total de 40 (quarenta) horas de instrução e voo solo, ou 35 (trinta e 
cinco) horas de instrução e voo solo, se estas foram efetuadas, em sua 
totalidade, durante a realização completa, ininterrupta e com 
aproveitamento de um curso de piloto privado de helicóptero aprovado 
pela ANAC. As horas totais devem incluir, pelo menos:
(A) 20 (vinte) horas de instrução duplo comando;
(B) 10 (dez) horas de voo solo diurno em helicóptero, incluindo 5 (cinco) 
horas de voo de navegação;
(C) 1 (um) voo de navegação de, no mínimo, 100 (cem) milhas náuticas, 
equivalentes a 180 (cento e oitenta) quilômetros durante o qual se 
realizem, ao menos, 2 (duas) aterrissagens completas em aeródromos 
diferentes;

Fonte: ANAC (2020d).

Dessa forma, durante o PPH o instrutor voa embarcado junto com o aluno 

por um tempo de 30 horas.

A exigência ANAC para formação PCH é de 60 horas de voo totais para o 

curso e não prevê hora de voo solo conforme pode ser visualizado no Quadro 5.
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Quadro 5 - Experiência obrigatória curso prático PCH 

Piloto Comercial
(i) Um total de 150 (cento e cinquenta) horas de voo, sendo pelo menos 50 
(cinquenta) horas em helicóptero, ou 100 (cem) horas de voo, se estas foram 
efetuadas, em sua totalidade, durante a realização completa, ininterrupta e 
com aproveitamento de um curso de piloto comercial de helicóptero 
aprovado pela ANAC. As horas totais devem incluir em helicóptero, pelo 
menos:
(A) 35 (trinta e cinco) horas como piloto em comando;
(B) 10 (dez) horas de voo de navegação como piloto em comando, que 

Experiência incluam um percurso de no mínimo 300 (trezentas) milhas náuticas,
equivalentes a 540 (quinhentos e quarenta) quilômetros, durante o qual 
deve ter realizado aterrissagens completas em pelo menos 2 (dois) 
aeródromos diferentes;
(C) 10 (dez) horas de instrução de voo por instrumentos, das quais no 
máximo 5 (cinco) horas podem ser substituídas por instrução realizada em 
FSTD aprovado pela ANAC; e
(D) 5 (cinco) horas de voo noturno em que sejam realizadas 5 (cinco) 
decolagens e 5 (cinco) aterrissagens como piloto em comando.

Fonte: ANAC (2020d).

Sendo assim, todas as aulas do PCH são realizadas com aluno e instrutor 

embarcado. Devido às restrições do voo por instrumentos na aeronave alugada, 

conforme já comentado nesse estudo, o instrutor do CBMMG irá voar 50 horas na 

formação do aluno e outras 10 horas serão com instrutor civil pertencente à escola 

contratada para realizar o modulo básico IFR.

Além disso, durante curso prático completo (PPH+PCH) nas escolas de 

aviação não haverá acúmulo de experiência de voo por instrutor do CBMMG tendo 

em vista que nessa modalidade os instrutores são fornecidos pela escola. Em 

contrapartida, a formação completa por aeronave alugada terá um somatório de 80 

horas de voo divididos para os instrutores do CBMMG que participaram da 

formação.

Comparando a experiência de voo total adquirida para o CBMMG entre as 

duas modalidades trabalhadas nesse estudo foi observado um acréscimo de 80 

horas de voo de experiência a ser distribuído aos instrutores conforme tenha 

ministrado as aulas para cada aluno formado.

Desse modo, ao se formar um piloto comercial de helicóptero utilizando 

um R22 alugado, o CBMMG terá acumulado experiência de voo em número de
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horas 80% maior que se fosse realizado por escola de aviação civil conforme pode 

ser observado na Tabela 9.

Tabela 9 - Experiência de voo individual acumulada nos cursos aos pilotos do

CBMMG

CURSO
CONDIÇÃO 

ESCOLA DE AVIAÇÃO R22 ALUGADO

PPH 40 HORAS 70 HORAS
PCH 60 HORAS 110 HORAS

PPH + PCH 100 180

DIFERENÇA PERCENTUAL: 80%

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados da pesquisa.
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O presente estudo teve intento de analisar a viabilidade locação de 

helicóptero de instrução em substituição aos contratos de cursos práticos PPH e 

PCH em escolas de aviação civil.

Para a elucidação do estudo, foi descrito um panorama do serviço aéreo 

do CBMMG enfatizando a sua atribuição, história e estrutura além de ter sido 

demonstrada a trajetória de formação de pilotos exigida pela ANAC e o percurso 

desse piloto dentro do processo de formação do CBMMG.

O tema segurança da aviação, especialmente durante a atividade de 

instrução, foi levantado no intuito de demonstrar que essa atividade, 

necessariamente, precisa ser bem desenvolvida e estar baseada no conhecimento, 

na identificação e na reversão dos riscos, para que os futuros pilotos sejam aptos a 

identificar riscos relacionados à pilotagem.

O trabalho também trouxe aspectos ligados à delegação do ensino dos 

novos pilotos oficiais a escolas de aviação, levantando reflexões sobre como essa 

atual forma de contratação pode influenciar no processo de formação, bem como o 

processo ensino-aprendizagem pode ser de grande valia quando a instrução é 

realizada internamente, principalmente nos ganhos de aprendizado do instrutor. 

Sobre esses temas, é evidente que, por se tratar de variáveis ainda desconhecidas, 

uma vez que o modelo aqui proposto ainda não foi posto em prática, não há o que 

se falar em conclusões definitivas.

O trabalho, com intuito de alcançar os objetivos aos quais se propôs, 

pormenorizou as normas da ANAC relativas ao tema, realizou o levantamento de 

dados financeiros referentes a contratos de cursos de formação prática e de locação 

de aeronaves pelo CBMMG, bem como a prospecção de valores atuais da formação 

prática de piloto nas diferentes formas propostas pelo estudo.

Tendo sido o objetivo geral do estudo aferir a viabilidade financeira e 

técnica da locação de helicópteros de instrução, bem como a utilização do corpo de 

pilotos instrutores do CBMMG para efetivar a formação dos comandantes de 

helicópteros do CBMMG, restou esse alcançado e assim, sinalizou a vantagem 

econômica e viabilidade técnica de execução.

Quanto aos objetivos específicos dessa pesquisa, os três foram 

considerados alcançados:
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a) Conhecer os custos atuais (baseado em orçamentos) de contratação de 

formação prática em escola de aviação civil e analisar comparativamente com 

contrato de locação de aeronave de instrução: foi comprovado que utilizando 

contrato de aluguel de helicóptero temos uma redução de 16,67% em relação a 

contratação dos cursos em escolas de aviação civil, demonstrando ter vantagem 

econômica direta para execução dessa modalidade;

b) Analisar a legalidade da formação de pilotos de helicópteros com formação 

primarizada: apesar de recentes publicações e mudanças na legislação ANAC 

com advento do RBAC 90 e IS 141, restou demonstrado que o CBMMG continua 

apto a realizar sua formação própria;

c) Quantificar saldo de horas de experiência voada pelos pilotos do CBMMG por 

meio da comparação entre contratos de locação de aeronave de instrução e 

contratos de cursos práticos de pilotagem em escola de aviação civil: foi possível 

concluir que, pela formação interna, haveria experiência de voo per capita maior 

na modalidade locação de aeronave. Esse ganho foi de 80% na formação 

completa de piloto comercial (PPH+PCH) fator de relevância pois contribuiria na 

formação de comandantes caso a unidade aérea pública tenha necessidade de 

formação imediata e possuir piloto (INVH) impedido de assumir comando por não 

ter atingido pré-requisito mínimo de total de horas voadas individualmente.

Adjacente aos objetivos desse trabalho, foi possível perceber que através 

de locação de aeronave o CBMMG terá maior autonomia para programação das 

aulas em consonância com seus próprios interesses, a fim de otimizar a utilização 

do recurso humano na jornada de trabalho dos militares.

Ficou comprovado que, para formação PCH na modalidade locação de 

helicóptero, ainda existe necessidade de contratação de escola de aviação civil para 

complementar módulo IFR do curso (10 horas).

Em continuidade aos estudos que possam favorecer a gestão e a 

qualidade dos serviços prestados pelo Batalhão de Operações Aéreas, ficam 

sugeridos os seguintes temas que se correlacionam com esse trabalho:

a) aquisição de aeronave de baixo custo para instrução e possível utilização nas 

atividades finalísticas da missão constitucional do CBMMG;
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b) redução de custos para acúmulo de horas voo / experiência em simuladores de 

voo ou outras possíveis formas de reduzir os custos de experiência de voo;

c) Mecanismos de gestão da qualidade da prestação de serviço de terceiros ao 

Batalhão de Operações Aéreas.

Finalizando o trabalho, espera-se que essa pesquisa contribua para a 

otimização dos serviços prestados pelo CBMMG, através do Batalhão de Operações 

Aéreas.
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