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HISTÓRICO 



Em 1994 o helicóptero HB350 B Esquilo, PT HLM, passa da Cia Elétrica 

do Ceará para a Polícia Militar do Ceará, que inicia o processo de 

recuperação da aeronave que estava danificada.  



No ano seguinte (1995), a PM-CE efetiva o GPAer – Grupamento de 

Patrulhamento Aéreo, após qualificar uma pequena equipe de quatro 

pilotos, oito tripulantes e dois auxiliares de manutenção aeronáutica. 



Em 04 de julho de 2001, o Governo do Ceará entrega mais três 

aeronaves (AS 350 B2) e transforma o GPAer da PM-CE no CIOPAER, 

trazendo efetivos da Polícia Civil e do Corpo de Bombeiros Militar. 



No final do ano de 2006, após um ano de muitas dificuldades e de um 

declínio gradual, a CIOPAER teve suas atividades suspensas, com todas 

as aeronaves baixadas. Estava sediada em uma base improvisada e dois 

terços de seu efetivo foi apresentado de volta aos Órgãos de origem. O 

Esquadrão Águia não resistiu. O que causou  esse declínio? 



No final do ano de 2007, com um novo Governo e uma nova filosofia de 

gestão, a CIOPAER deu a volta por cima e foi completamente 

reestruturada, o que levou inclusive a mudança de designativo para 

“Fênix”! De fato a unidade renasceu das cinzas. 



Em 2010 a CIOPAER/CE entra na era das aeronaves biturbina e IFR, 

com a chegada do EC 135, adquirido na Alemanha pelo Governo do 

Estado. 



O ano de 2013 traz um grande incremento: entram em operação três EC 145, 

também adquiridos na Alemanha pelo Governo do Estado. A CIOPAER entra 

numa nova era operacional e busca aprimorar cada vez mais a sua filosofia de 

gestão. No final de 2013 assume o primeiro gestor não militar.  



Para os anos seguintes a meta estabelecida era crescer e se aprimorar 

de forma sustentável. Novos objetivos estavam sendo perseguidos, como 

a aquisição de novas aeronaves biturbina e o incremento de sua 

capacidade de formação de pessoal e de manutenção.   



AERONAVES 



02 (dois)  AS350 B2 



01 (um)  EC 135 



  03 (TRÊS)  EC 145 (BK 117 C2) 

 



 01 (um) Avião Cesnna 210M Centurion II 



O FUTURO 

NOVAS AERONAVES – 2 H 135 HELIONIX 



BASES (Descentralização) 



Base Principal em Fortaleza, atendendo 71 municípios e 

aproximadamente 2.100.000 habitantes. 



Base Sul em Juazeiro do Norte, atendendo 59 municípios e 

aproximadamente 1.600.000 habitantes. 



Base Norte em Sobral atendendo 57 municípios e 

aproximadamente 1.700.000habitantes. 





GESTÃO INTEGRADA 



Vantagens da Gestão Integrada 

ECONOMICIDADE: 

Estruturas únicas de hangaragem e manutenção; 

Processos de compra únicos (Manutenção, combustíveis e 

equipamentos), o que se traduz em menos burocracia e mais agilidade; 

Maior eficiência no atendimento a demandas diversas, devido a 

capacidade multimissão (Especialistas em todas as áreas na mesma 

Unidade). 

EFICIÊNCIA: 

 

Banco de talentos mais diversificado; 



Desvantagens da Gestão Integrada 

Diversidade de culturas (Formação e doutrina): dificulta o processo no 

início; 

Dificuldade de quebrar paradigmas; 

Possibilidade de conflitos de interesses (vaidades pessoais e 

institucionais) – influências externas. 





Aprendizado com os erros anteriores; 

LEGADO DA INTEGRAÇÃO 

Incremento da segurança Operacional; 

Troca de Experiências que redundaram em: 

Quebra de vários paradigmas, servindo de exemplo para outros setores 

das três Forças Vinculadas à SSPDS; 

 

Aperfeiçoamento operacional; 

 

Crescimento sustentável. 



Grande redução dos custos operacionais: 

LEGADO DA INTEGRAÇÃO 

Sob o prima administrativo e financeiro: 

- Único imóvel; 

- Gestão única de contratos ; 

- Atendimento multimissão (todas as missões podem ser executadas por 

uma mesma aeronave, servindo a todos os Órgãos de Segurança e hoje 

a todas as esferas da Administração Pública Estadual e até Federal); 

- Maior facilidade para captação de recursos. 



CONCLUSÃO 

A Integração de diferentes forças de segurança pública em 

uma única Unidade de Operações Aéreas, embora com 

percalços na sua gênese, trouxe para o Estado do Ceará 

excelentes resultados, sendo hoje um processo irreversível, 

que se aperfeiçoa a cada dia. Essa longa caminhada tem 

mostrado, que acima das vaidades e desejos pessoais, está 

o bem estar população e o respeito no trato do bem público. 

Também tem nos ensinado que nada é impossível, desde 

que se tenha fé, determinação e humildade.   



OBRIGADO! 


