
    ALEMOA,
SANTOS

ABRIL 
2015

PUBLICAÇÃO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS  DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO        ANO I   Nº 1   JUNHO 2015

  ISSN  2446-7855  





Sumário

Alemoa 2015.
Anatomia de um  incêndio10

 4  Editorial Fundabom

 6  Editorial Corpo de Bombeiros SP

10  Cenário de guerra/ Abertura

14  O incêndio dia a dia / Cronologia

26  A força da união/ Integração

30  Impactos ambientais 

32  Principais lições/ Seminário

36  Artigo Técnico

O papel do Sistema de 
Proteção e Defesa Civil
O sistema foi essencial para o êxito 
da operação, permitindo o emprego 
racional dos recursos.

33

A maior ocorrência em um terminal de combustíveis no Brasil explicitou o valor da 
integração entre bombeiros militares, civis, técnicos e engenheiros. 1.339 pessoas 
estiveram envolvidas.

    ALEMOA,
SANTOS

ABRIL 
2015

PUBLICAÇÃO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS  DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO        ANO I   Nº 1   JUNHO 2015

  ISSN  00000  

Ocorrências expõem 
deficiências estruturais
O incêndio na Alemoa mostra a 
importância do investimento em obras 
de infraestruturas no Porto de Santos.

38

Capacitação é a meta
Promover e difundir a produção 
do conhecimento cultural e científi co 
na área de emergências é a missão 
da Fundabom.

8

REVISTA FUNDABOM
FUNDAÇÃO DE APOIO AO CORPO DE BOMBEIROS 
DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO

ISSN 2446-7855
Periodicidade: trimestral
Publicação Ofi cial do Corpo 
de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo
Rua Anita Garibaldi, 25 (Sé)
01018-020 São Paulo SP Brasil
revistafundabom@fundabom.org.br

Fundabom – Fundação de Apoio 
ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo
Presidente: Cel PM Saint Clair 
da Rocha Coutinho Sobrinho
Diretor Administrativo: 
Cel PM Benedito Donizeti Marques
Diretor Financeiro: 
Cel PM Edson Gonçalves
fundabom@fundabom.org.br
www.fundabom.org.br

Conselho Editorial: Cel PM Marco Aurélio 
Alves Pinto • Cel PM Rogério Bernardes 
Duarte • Cel PM Saint Clair da Rocha 
Coutinho Sobrinho • Maj PM Marco Antonio 
Basso • Maj PM Alexandre Doll de Moraes 
• 1-º Sgt PM Carlos Alberto Lauer 
• Plinio Gramani Filho • Tânia Galluzzi
Coordenação Geral: 
Maj PM Alexandre Doll de Moraes

Editada por Gramani Editora Eireli
Rua Marquês de Paranaguá, 348, cj. 18
01303-905 São Paulo SP Brasil
Tel. (11) 3159.3010 Fax (11) 3256.0919
E-mail: editoracg@gmail.com
Diretor Responsável: 
Plinio Gramani Filho
Jornalista Responsável: 
Tânia Galluzzi (Mtb 26.897)
Revisão: Giuliana Gramani
Fotos: Alberto Takaoka, Alex Rodrigues 
de Souza e Diego Lameiro Diz
Edição de Arte: Cesar Mangiacavalli
Produção: Rosaria Scianci
Editoração Eletrônica: Studio52
Impressão e Acabamento: Vox Editora
Circulação: Laurice Gramani 
e Livian Corrêa
Tiragem: 10.000 exemplares
Distribuição gratuita em todo 
o território nacional

Exemplar avulso: R$ 12,00
Assinatura anual (4 edições): R$ 40,00
Tel. (11) 3159.3010
editoracg@gmail.com

CAPA: arte de Cesar Mangiacavalli 
com foto de Alberto Takaoka

Fo
to

: C
ab

o 
Al

ex
 R

od
rig

ue
s

Fo
to

: A
lb

er
to

 T
ak

ao
ka

A utilização do brasão do Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo na capa da revista, nos 
termos do estatuto da Fundabom, foi devidamente autorizada.

RF01 - Sumario v5.indd   1 17/06/15   09:03



O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, a 
exemplo de grandes empresas e universidades, estabeleceu, há dois 
anos, sua fundação de apoio, com a finalidade de promover e difundir 

a produção do conhecimento cultural e científico na área de emergências.
A Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado 

de São Paulo (Fundabom) é uma entidade civil, com personalidade jurídica de 
direito privado, sem fins lucrativos, com autonomia patrimonial, administrativa 

e financeira, de duração indeterminada, instituída pelo esforço voluntário dos 
integrantes do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, regida por estatuto próprio.
Ao longo desses dois anos de existência, a Fundabom tem procurado auxiliar o 

Corpo de Bombeiros na realização de uma importante campanha de educação pública 
denominada Chama Segura, com a distribuição de kits novos de gás em várias comunidades 
em todo o Estado de São Paulo, cujo resultado, ao longo do tempo, certamente contribuirá 
para a redução de ocorrências envolvendo o GLP (gás liquefeito do petróleo). Além disso, 
a fundação tem promovido treinamentos de brigadas de incêndio, atendendo seu objetivo 
principal e permanente de atuar nas áreas de ensino e pesquisa e de capacitação profissional.

A Revista Fundabom também está alinhada com o objetivo da fundação de 
produzir e divulgar informações e conhecimentos técnico-científicos, além de pesquisa 
na área de emergências. A matéria de capa, sobre o incêndio na Alemoa, na cidade de 
Santos, traz informações importantes a respeito dessa ocorrência, e certamente servirá 
como fonte de consulta para o desenvolvimento de pesquisas na área de emergências, 
podendo auxiliar no aprimoramento das regulamentações sobre o assunto.

Além disso, esta edição n–º 1 também trata da própria Fundabom, 
buscando difundir um pouco mais o que tem sido feito em prol de seu 
crescimento e consolidação no universo do terceiro setor.

A fundação coloca a sua revista à disposição do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo, podendo servir como instrumento 
de divulgação de artigos técnicos e científicos, estimulando o aprimoramento 
profissional de todos que militam na área de emergências.

Fica aqui nossa reverência a todos aqueles bombeiros e bombeiras veteranos que 
ajudaram, em gerações passadas, a semear a ideia da criação de uma fundação de 
apoio e a construir o Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo, 
cada vez mais consolidado como órgão de segurança pública, moderno e atuante, na 
diuturna e incansável missão de proteção da vida, do meio ambiente e do patrimônio.

E fica aqui registrada nossa homenagem e respeito a todos os bombeiros e bombeiras que 
trabalharam intensamente para que o fogo na Alemoa fosse debelado, sem qualquer vítima, 
restabelecendo a ordem para que aqueles que trabalham e residem naquela importante 
cidade litorânea voltassem às suas atividades normais. Parabéns! Sucesso a todos!

À disposição

Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho
Coronel PM – Diretor-presidente da Fundabom
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O GABRIEL MEDINA JÁ ESTÁ  
PARTICIPANDO DA CAMPANHA  
DO AGASALHO 2015.  
AGORA É A SUA VEZ DE DOAR  
CALOR PARA QUEM PRECISA.

A Campanha do Agasalho 2015 já começou. Faça o bem

e doe aquelas roupas boas que você não usa mais.

Acesse nosso site campanhadoagasalho.sp.gov.br

e encontre um posto de arrecadação perto de você.

#lookdobem
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Ensinamentos

Marco Aurélio Alves Pinto
Coronel PM – Comandante do Corpo de Bombeiros SP

Prezados leitores, vivemos intensamente o atendimento ao incêndio no 
Parque de Tanques na Alemoa, no município de Santos, que durou 
nove dias, entre 2 e 10 de abril. Foi, sem dúvida, uma experiência 

única para nós, bombeiros, a qual exigiu, além de grande esforço pessoal 
daqueles que atuaram na ocorrência, uma consistente gestão de todos os 
recursos humanos e materiais empregados, que não foram poucos.

Neste importante momento por que passa o Corpo de Bombeiros de São 
Paulo, as discussões a respeito desse acontecimento foram bastante oportunas, 

trazendo relevantes ensinamentos. O Código Estadual de Proteção Contra 
Incêndios e Emergências, Lei Complementar n–º 1.257, publicada em 7 de janeiro deste 

ano, traz como uma de suas grandes novidades o estabelecimento de um novo Sistema 
Estadual de Atendimento às Emergências, que congrega bombeiros militares, bombeiros 
públicos municipais e bombeiros públicos voluntários numa união de esforços para prover 
todo o território do Estado do serviço dos bombeiros na pronta resposta às ocorrências.

Para que esse sistema tenha pleno funcionamento, é necessário haver uma forte integração 
entre os envolvidos, abrangendo também outros órgãos e empresas privadas, a exemplo 
das Rinem’s (Redes Integradas de Emergência) e PAM’s (Planos de Auxílio Mútuo).

A ocorrência da Alemoa foi um grande exemplo prático dessa integração, em que 
atuaram, de modo harmônico, o Corpo de Bombeiros e importantes empresas, a exemplo 
da Petrobras, Basf, Braskem etc. Todas as pessoas envolvidas nesse atendimento 
não tinham outro objetivo senão a extinção do incêndio, canalizando seus recursos 
humanos e materiais, como viaturas dotadas de alta capacidade de bombeamento 
e poderosos canhões, que permitiram um combate mais efetivo ao incêndio.

Esta revista, em edição inaugural, traz importantes ensinamentos apreendidos em 
razão desse grande incêndio, considerado um dos maiores do gênero já ocorridos no 
mundo, com depoimentos e imagens que ilustram sua grandiosa dimensão. Muitas 
foram as dificuldades enfrentadas, mas conseguimos superá-las, debelando o incêndio 
e obtendo um resultado bastante positivo, tendo em vista que não houve nenhuma 
vítima, apesar do significativo potencial de risco existente a todo instante.

A reportagem em questão, matéria de capa, juntamente com o texto a respeito da 
Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo 
(Fundabom), fecha a primeira edição desta publicação, que se propõe a divulgar, 
periodicamente, importantes assuntos ligados à temática “bombeiro”, consolidando 
e fomentando discussões técnicas a respeito dos vários assuntos envolvidos.

Esperamos que os leitores apreciem seu conteúdo, certos de que será mais uma relevante 
ferramenta de divulgação para todos aqueles que têm afinidade com os serviços prestados 
pelos Corpos de Bombeiros. Boa leitura e cordiais saudações bombeirísticas a todos!
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FOMOS HERÓIS!

PARABÉNS AO CORPO DE BOMBEIROS 
POR MAIS ESSA EXPRESSIVA VITÓRIA!
O incêndio no bairro da Alemoa em Santos foi um grande desafio superado pelo 
Corpo de Bombeiros de São Paulo. A AGCO POWER orgulha-se de ter participado 
fornecendo seus equipamentos de alta qualidade. 

Fabricando motores há mais de 70 anos, a AGCO POWER já produziu no Brasil mais de 
200.000 unidades desde 1993. Com uma linha de 7 motores, de 50 a 500 HP, robustos e 
econômicos, de alta tecnologia para atender as mais rigorosas normas de emissões.

Vantagens Tecnológicas e desempenho dos motores AGCO POWER:

A AGCO POWER também produz uma ampla gama de produtos 
para todo tipo de aplicações: Agricola, industrial e estacionários.

Biodiesel B100 aprovado

Geradores Plataforma 
e Cabinado

· Grande densidade de Potência 
com baixa emissões

· Motores com 2 e 4 válvulas por cilindro 

· Sistema de injeção mecânico 
e Common Rail

· Camisa úmida com apoio 
adicional central

· Sistema de fluxo cruzado – 
Cross Flow

· Câmara de combustão 
com fluxo otimizado

· Bloco estrutural

· Biela fraturada

Rua Capitão Francisco de Almeida, 695   Brás Cubas  Mogi das Cruzes  SP  08740 300
Tel +5511 4795.2450   Email  agcopower@agcocorp.com   Site www.agcopower.com.br
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FUNDABOM
Por: Tânia Galluzzi

Promover e difundir a produção do co-
nhecimento cultural e cien tí fi co na área 
de emer gên cias. Com um objetivo bas-
tante claro, foi cria da, em julho de 2013, 

a Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros 
(Fundabom). A ideia já havia sido aventada no 
passado, mas começou a ganhar corpo no final de 
2008, iniciando-se um benchmarking em outras 
fundações existentes, quando o comandante do 
Corpo de Bombeiros era Ma noel Antonio da Sil-
va Araú jo. Espelhando-  se em ini cia ti vas interna-
cionais como o programa edu ca cio nal do Corpo 
de Bombeiros de Nova York e analisando o mo-
delo de fundações nacionais como a Fundação 
Bradesco, foi feito um primeiro esboço de estatu-
to, bem aceito pelo comando da Corporação, vis-
lumbrando-se a possibilidade de novas ações para 
capacitação na área de emergências e apoio efeti-
vo ao Corpo de Bombeiros, para aprimoramento 
profissional de seus integrantes, incluindo o in-
tercâmbio com bombeiros de outros países. Além 
do treinamento, uma das possibilidades abertas 
com a fundação seria a curadoria da pro prie da de 
ima te rial do Corpo de Bombeiros.

Entendido como uma alternativa para a capa-
citação dos recursos humanos e a preservação da 
cultura da instituição, o plano ganhou adeptos e 
entrou para o planejamento estratégico do CB em 
2010. Dois anos depois, o projeto começou a ser es-
truturado. Por sugestão do major Marco Antonio 

Basso, o então capitão Alexandre Doll de Mo raes 
fez da cria ção da fundação o tema de seu mestrado 
pro fis sio nal. Nos oito meses seguintes, o ofi cial 
mergulhou no assunto, conquistando o apoio do 
promotor Airton Graz zio li, responsável pela Pro-
motoria de Justiça de Fundações da Capital, tam-
bém conhecida como Curadoria de Fundações.

No início de 2013, um grupo de bombeiros, en-
tre oficiais e praças, juntou-  se para estabelecer a 
As so cia ção para Cria ção da Fundabom (ACFun-
dabom), com a finalidade de reunir recursos que 
via bi li zas sem a Fundabom. Isso foi feito com con-
tribuições pessoais desses bombeiros, alcançan-
do, em apenas seis meses, o montante necessário. 
No dia 2 de julho, Dia do Bombeiro Brasileiro, nas-
ce então a Fundação de Apoio ao Corpo de Bom-
beiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.

DISSEMINAÇÃO DO CONHECIMENTO
Entre os propósitos da Fundabom estão  atuar nas 
  áreas de ensino e pesquisa, bem como no desenvol-
vimento ins ti tu cio nal, me dian te estímulo, plane-
jamento e execução de programas, projetos e ati-
vidades re la cio na dos ao serviço de bombeiros, da 
Defesa Civil e da conservação e preservação do 
meio am bien te, como descreveu o coronel Saint 
Clair da Rocha Coutinho Sobrinho, presidente 
da Fundabom, em seu discurso de posse. A capa-
citação pro fis sio nal é missão primeira, via bi li za-
da com a organização de eventos, treinamentos 

Capacitação é o principal 
objetivo da fundação

 Airton Grazzioli, responsável pela Curadoria de Fundações, e o coronel Reginaldo Campos 
Repulho, comandante do CB na ocasião, apresentam a oficialização da Fundabom.
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e se mi ná rios; com o desenvolvimento in for ma-
cio nal, cien tí fi co e tecnológico; e com a produ-
ção e divulgação de informações e conhecimen-
tos técnico-  cien tí fi cos. Está também no 
escopo da entidade a conservação, pre-
servação e extroversão dos bens histó-
ricos, materiais e imateriais que cons ti-
tuem o patrimônio cultural do Corpo 
de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Nesse início, a entidade tem concen-
trado esforços na difusão da informação, 
com par ce rias para o desenvolvimento 
de projetos como o Chama Segura, fir-
mado com a Liquigás, levando maior se-
gurança às re si dên cias menos favoreci-
das do Estado de São Paulo; e o treinamento de 
brigadas para grandes empresas e entidades, como 
Basf, Santander e  Fiesp. Na área de ensino, ofere-
ce atual men te o Curso de Capacitação Básica para 
Atua ção no Sistema Es ta dual de Segurança Contra 
In cên dios e Emer gên cias, destinado a quem dese-
ja começar a operar no sistema es ta dual de prote-
ção contra in cên dios e emer gên cias; e cursos para 
capacitação de engenheiros, arquitetos e urbanis-
tas para atua ção no mesmo sistema, com módu-
los focados em dispositivos especiais de proteção 
contra in cên dios. Todos esses cursos são ministra-
dos por integrantes do CB e abordam temas como 
o regulamento de segurança contra in cên dios das 
edificações e   áreas de risco e instruções técnicas 
para a elaboração de projetos de proteção contra 
incêndios. Com a versão para os engenheiros, ar-
quitetos e urbanistas, o objetivo é embasar a cate-
goria com informações úteis no desenvolvimento 
de seus projetos. Em junho deste ano, estabeleceu- 
 se uma parceria com o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de São Paulo (CAU-  SP), por meio de 
edital de patrocínio, para formar 100 arquitetos.

Os planos da Fundabom são am bi cio sos. Além 
da constituição de uma grade regular de treina-

1 Na assinatura do documento, 
ao lado da escriturária: coronel 
Repulho, o então capitão 
Alexandre Doll, coronel Saint 
Clair da Rocha Coutinho 
Sobrinho, presidente da 
Fundabom, e coronel Erik 
Hoelz Colla, subcomandante 
do CB na época.

2 Ao assumir a presidência 
da fundação, o coronel Saint 
Clair (dir.) é cumprimentado 
pelo subcomandante 
do CB. À esquerda, o 
promotor Grazzioli.

3 No dia 2 de julho de 2013 
foram empossados os 
conselhos Curador, Executivo 
e Fiscal da Fundabom.

mentos, envolvendo o intercâmbio com Corpos de 
Bombeiros de outros estados e mesmo do ex te rior, 
a diretoria e os mentores da fundação almejam, no 
médio prazo, estruturar um curso su pe rior para 
formar engenheiros es pe cia lis tas em Engenharia 
de Segurança. Uma das preo cu pa ções da Funda-
bom é o fomento à pesquisa cien tí fi ca, que pode, 
eventualmente, ser feita em parceria com a Esco-
la Su pe rior de Bombeiros, a maior escola de bom-
beiros da América Latina, em Franco da Rocha.

Há, igualmente, projetos para levar cursos de 
resgate para as con ces sio ná rias de ro do vias, assim 
como de comando em incidentes para os demais 
órgãos do sistema de segurança do Estado, visando 
à adoção de uma linguagem única.

Os bombeiros de Nova York inspiraram tam-
bém a cria ção de uma loja de artigos licenciados. 
Ela foi montada na sede da entidade, num imóvel 
ao lado do Comando do Corpo de Bombeiros de 
São Paulo, na Rua Anita Garibaldi, 25, no Centro, 
na capital. O objetivo é an ga riar recursos com o 
li cen cia men to de produtos com a marca Funda-
bom. Em alguns meses de atividade, o movimen-
to vem sur preen den do a Fundabom, sobretudo 
pelo interesse do público externo. A
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ALEMOA 2015
Por: Tânia Galluzzi

Anatomia de  um incêndio
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Alemoa, Santos,  
dois de abril de 2015

O MAIOR INCÊNDIO 
EM UM TERMINAL 
DE COMBUSTÍVEIS 
NO BRASIL 
MOBILIZOU UM 
EXÉRCITO DE 966 
BOMBEIROS E 373 
PROFISSIONAIS 
DE EMPRESAS 
PRIVADAS, NUMA 
UNIÃO SEM 
PRECEDENTES

Anatomia de  um incêndio
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ALEMOA 2015
Por: Tânia Galluzzi

Seria uma manhã de quinta-  feira qualquer, 
não fosse pelo fe ria do que precedia. Uma 
quinta com cara de sexta, aquele 2 de abril, 
véspera de dia santo. Os jornais indica-

vam tempo firme e aberto até o final de semana, 
garantido pelo ar seco que cobria todo o Estado 
de São Paulo. Talvez chovesse no litoral, mas só 
no domingo de Páscoa.

Pouco antes das 10 horas, esse cenário sofreu 
uma alteração radical. Tinha início o que seria o 
maior incêndio em um terminal de combustíveis 
no Brasil e o segundo maior na história mun dial, 
atrás apenas de uma ocorrência de 2005 no sul 
da Inglaterra. Ainda não se conhece a causa pre-
cisa, alvo de investigação, mas naquela manhã o 
terminal de armazenamento de líquidos inf lamá-
veis e produtos perigosos da Ultracargo no bairro 
da Alemoa, em Santos, começou a arder.

O fogo surgiu na central de transferência de 
combustíveis, junto à tubulação, entre tanques de 
gasolina e etanol. A primeira explosão gerou laba-

redas e uma coluna de fumaça negra que po diam 
ser vistas a quilômetros de distância. As imagens 
rapidamente rea cen de ram na comunidade local a 
lembrança da tragédia da Vila Socó, em Cubatão. 
Em 1984, milhares de litros de gasolina, proceden-
tes de um vazamento em um dos oleo du tos da Pe-
trobras, transformaram a área num imenso mar de 
chamas, consumindo 1.200 barracos e 93 vidas.

Na Alemoa, o fogaréu estava la dea do pela Ro-
dovia An chie ta e por um dos terminais do Porto 
de Santos, assim como perigosamente próximo 
de uma sequência de estações de armazenamento 
de produtos químicos. Atravessando a An chie ta, 
a 600 metros do foco do incêndio, o bairro Saboó 
e seus 11 mil habitantes. E o que um terminal de 
líquidos perigosos estaria fazendo tão próximo de 
uma área intensamente habitada? Originalmen-
te longe da população, o crescimento desordena-
do da cidade de Santos aproximou-  os, com a ocu-
pação da encosta dos morros vizinhos e o avanço 
das casas em direção à rodovia.

Fatídica manhã
1 As explosões romperam e 
deformaram as tubulações 
na central de transferência 
de combustíveis.
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Estava desenhado um quadro de guerra. Para 
o inimigo, armado até os dentes, não faltava mu-
nição. Com 20 metros de altura, cada tanque ti-
nha capacidade para armazenar seis milhões de 
litros. Seus dragões amea ça vam varrer toda a re-
gião, provocando uma catástrofe caso se espalhas-
se para além do grupo ini cial de tanques. A pou-
cos metros dali, outra série de re ser va tó rios, ainda 
maiores, poderia facilmente se unir aos primeiros. 
Mas o grande perigo vinha de um conjunto de 17 
tanques de produtos químicos, igualmente pró-
ximo. Alguns estavam repletos de acrilato de bu-
tila, composto que se solidifica em contato com 
o fogo, aumentando o risco de explosão e de gera-
ção de uma temida nuvem tóxica. A uma pequena 
distância do local, encontrava-  se uma tancagem 
de GLP (gás liquefeito de petróleo) e mais um ter-
minal, com igual po ten cial de risco.

Os dragões resistiriam dias e dias. Por vezes 
pareceram vencidos, voltando à carga em seguida, 
exaurindo seus opositores. Porém, na sexta-  feira dia 

10 de abril, 216 horas depois do levante ini cial, eles 
foram exterminados. Isso sem provocar uma úni-
ca baixa em seus oponentes, a maior das vi tó rias, 
dado o grau de periculosidade. Uma equipe de 35 
bombeiros ainda permaneceria por mais uma se-
mana de plantão, apesar da exaustão física e men-
tal, precaução que se mostrou decisiva. Na noite de 
sábado, vapores residuais acumulados entraram em 
combustão em contato com o calor remanescen-
te, provocando uma explosão am bien tal, fenôme-
no conhecido como flashover. A rápida resposta dos 
bombeiros fez que tudo não passasse de um susto.

A batalha na Alemoa foi comandada pelo Cor-
po de Bombeiros, que mobilizou 966 homens em 
todo o pe río do. Contudo, foi a integração das 54 
organizações públicas e privadas que possibilitou 
o fim do incêndio. A  união entre bombeiros milita-
res e civis, técnicos e engenheiros foi sem preceden-
tes, sem falar da participação dos vo lun tá rios. E as-
sim o incêndio da Alemoa entra para a história. Os 
números são gran dio sos. As lições, ainda mais. A

2 

3 

4 5 6 

2 Um dos vários canhões 
monitores utilizados, com 
capacidade de seis mil 
galões por minuto.

3 Brigadistas em operação.

4 Posto de comando.

5 Auto escada em ação 
na F#3.

6 Na F#2, bombeiros 
realizam manobras de 
abastecimento de água.
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ALEMOA 2015
Por: Tânia Galluzzi

2 de abril  
O início
Por volta das 10 horas, a central de transferência 
de combustíveis, entre tanques de gasolina, etanol 
e outros produtos químicos, começa a pegar fogo. 
Circulando na re gião, uma via tu ra de comando de 
área do Corpo de Bombeiros é a primeira a entrar 
no local. “O fogo já chegava a uns 15 metros e der
retia tudo”, afirma o cabo Paulo Pedroso Modes
to, do 6–º Grupamento. Há 23 anos no Corpo de 
Bombeiros, com ampla ex pe riên cia nas mais di
versas ocor rên cias, ele conta que o cenário seria 
ex traor di ná rio, se não fosse trágico.

Com o vazamento de combustíveis, o fogo se 
espalha pelo dique de contenção, área murada que 
circunda os re ser va tó rios. Ocorre a primeira ex
plosão. Há fogo no dique, na bacia de contenção à 
distância e no topo de quatro tanques, que se in
cendeiam porque os vapores que saem das abertu
ras de ventilação dos to néis entram em combustão 
devido às altas temperaturas.

Às 10h17 chegam quatro via tu ras, incluindo um 
caminhão auto bomba. A operação passa a ser li
derada pelo major Da niel Tenório dos Santos, co
mandante interino do 6–º Grupamento de Bombei
ros, responsável pela Baixada Santista e Vale do 
Ribeira. Ele rapidamente estabelece um posto de 
comando e começa a coletar com a empresa res
ponsável pelo terminal informações sobre a área. 

Mais do que o combate ao incêndio, o major está 
cien te da necessidade de res fria men to dos tan
ques que ainda não foram afetados. “A maior di
ficuldade era o acesso. Não tínhamos como con
trolar os vazamentos, con tí nuos e sob pressão, já 
que o dique de contenção estava pegando fogo.” 
As   áreas estão tomadas por água com hidrocar
bonetos sobrenadantes em chamas.

O Plano de Auxílio Mútuo (PA M), institui
ção sem fins lucrativos que une empresas, Corpo 
de Bombeiros e Defesa Civil, é acio na do, assim 
como o Plano Integrado de Emergência (PIE), re
unindo as com pa nhias que  atuam no polo in dus
trial de Cubatão. Chegam reforços com equipes de 
brigadistas, técnicos e engenheiros da Petrobras/
Transpetro, Task Services e Sua trans, es pe cia li za
das em ocor rên cias com produtos químicos, e da 
rede municipal de apoio, compondo uma lista de 
sustentação que só cresceria até o final do incêndio.

A proximidade do mar é um fator determinan
te. A embarcação do Corpo de Bombeiros Gover
nador Fleury entra em ação, garantindo o abas
tecimento contínuo de água, à qual se jun ta riam 
depois mais seis rebocadores.

Por volta das 14 horas, guarnições do Corpo 
de Bombeiros de São Paulo, Santo André, Gua
ru lhos, Mogi das Cruzes e Ba rue ri juntam  se ao 
grupo e a coor de na ção passa para o coronel Cas
sio Roberto Armani, coor de na dor ope ra cio nal do 
Corpo de Bombeiros. Uma intervenção decisiva é 
rea li za da: técnicos da Sua trans, trabalhando em 

Cronologia
LOCALIZAÇÃO  
DA OCORRÊNCIA

TERMINAL INTERMODAL 
DE SANTOS, ÁREA DE 
ARMAZENAMENTO E 
TRANSFERÊNCIA DE 
LÍQUIDOS INFLAMÁVEIS 
E PRODUTOS PERIGOSOS, 
NO BAIRRO DA ALEMOA, 
LITORAL SUL DO 
ESTADO DE SÃO PAULO. 
O PARQUE INDUSTRIAL 
ESTÁ LOCALIZADO 
ENTRE A RODOVIA 
ANCHIETA, LIGAÇÃO DA 
CAPITAL PAULISTA COM 
A BAIXADA SANTISTA, 
E O TERMINAL ALEMOA 
DO PORTO DE SANTOS.

1

1 Explosão 
no dique de 
contenção 

próximo à F#3.
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conjunto com os bombeiros, conseguem injetar 
um agente inibidor nos re ser va tó rios de acrilato 
de butila, estabilizando  o. A ação não evita que o 
produto, um monômero usado na fabricação de 
solventes, adesivos, tintas e gesso, pegue fogo. 
O objetivo é eliminar o risco de uma rea ção exo
térmica, com a polimerização e explosão do pro
duto. Quan do inerte, o acrilato de butila queima 
como um composto plástico, cujos fumos e fuli
gem podem ser irritantes res pi ra tó rios. A inalação 
de gases tóxicos pode provocar falta de ar, tontura, 
confusão mental, torpor, coma e até mesmo óbito.

As equipes dividem  se em três frentes: F#1, no 
lado leste, numa rua lateral que separa o parque de 
tanques de uma lagoa, via que ficou todo o tempo 
alagada; F#2, na lateral oes te, onde o incêndio teve 
início, delimitada pela central de transferência de 
químicos; e F#3, na face voltada para o porto, na 
qual os canhões de alta vazão conseguem se po si
cio nar para alcançar os re ser va tó rios, sendo dire
tamente abastecidos com água pelas embarcações, 
que se encontram a mais de um quilômetro do local.

No fim da tarde, quando os bombeiros estão 
colocando os canhões monitores para o res fria
men to dos tanques de metanol e acrilato de buti
la, acontece uma explosão no dique de contenção 

2 

3

4

próximo à F#3. “Em 33 anos combatendo in cên
dios eu nunca havia visto nada igual. Achei que 
não ia dar tempo de sair dali”, conta o coronel 
Armani, emo cio na do. Ele estava a cerca de qua
tro metros da explosão. O cabo Maicon Gonçal
ves, do 6 –º Grupamento de Bombeiros, operan
do a via tu ra auto bomba, sentiu a morte em seus 
calcanhares: “Foi o tempo de subir na via tu ra e 
sair arrancando tudo. Muitos pensaram que não 
tínhamos sobrevivido”.

Com a explosão, o dique de contenção se rompe 
e uma das ruas internas, que corta o parque in dus
trial, é alagada por uma mistura de água e produtos 

2 O parque da Ultracargo 
tem o porto de um lado e 
do outro a Rodovia Anchieta.

4 Auto bomba, equipado 
com canhão monitor, 
aplica espuma na F#1.

3 Oficiais do Corpo de 
Bombeiros discutem a 
evolução da emergência.
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químicos inf lamáveis em chamas. As equipes 
abandonam o local e são re po si cio na das em luga
res mais seguros, assim como o posto de coman
do, montado a 700 metros de distância. O coronel 
Armani e o coronel José Luís Salomão, coman
dante de Bombeiros do In te rior, reú nem  se com 
os líderes das equipes civis para elaborar o plane
jamento de atua ção. As ações se concentram em 
aplacar o incêndio que se propagou pela rua late
ral e em manter o res fria men to dos re ser va tó rios.

No final da tarde, cinco tanques — dois de ál
cool e três de gasolina — permanecem queimando.

3 de abril  
O fogo se espalha
Um elemento inusitado entra em cena na madru
gada de sexta  feira. Um voluntário de Santos co
loca um drone à disposição, que é usado até o final 
do incêndio. As imagens geradas são analisadas 

5

6 

nos computadores dentro do posto de comando, 
possibilitando a verificação contínua da ocorrên
cia e colaborando na tomada de decisões com re
lação à melhor e mais segura forma de se aproxi
mar e combater o fogo e na identificação precisa 
dos vazamentos. Logo se percebe que as duas 
explosões ha viam rompido as tubulações, impe
dindo a transferência dos líquidos inf lamáveis.

A hipótese de vazamento de outros produ
tos como o acrilato de butila e o di clo roe ta no e 
a consequente formação de uma nuvem tóxica, 
impedindo inclusive a permanência dos bombei
ros no local, faz que seja levantada, junto à Defe
sa Civil, a possibilidade de eva cua ção das   áreas 
mais próximas, manobra pos te rior men te descar
tada. “Quan do cheguei e vi as chamas, percebi 
que seria uma ocorrência de vá rios dias”, diz o 
coronel Wagner Bertolini Jú nior, comandante de  
Bombeiros Metropolitanos.

Ainda na madrugada, é solicitado maior apoio 
da Petrobras, Transpetro, Basf e Braskem no for
necimento de canhões de alta vazão. “O Corpo 
de Bombeiros tem estrutura, equipamento e pre
paro para  atuar nos in cên dios estruturais, abar
cando desde casas até in dús trias de risco baixo e 
médio. Porém, a ocorrência da Alemoa era muito 
específica. No Brasil, e no resto do mundo tam
bém é assim, em casos como esse as empresas se 
incumbem de manter equipamentos capazes de 
fazer frente aos riscos que elas mesmas geram”, 
explica o coronel Armani.

O quadro é crítico. O fogo continua a queimar 
um tanque de gasolina e se alastra para um tonel 

5 A embarcação Governador 
Fleury, do Corpo de 
Bombeiros, bombeou água 
do mar continuamente.

6 O transbordo da bacia de 
contenção agrava a ocorrência.

7 (página 18) Plataforma aérea 
usada pelo CB para observar 
a progressão do incêndio.
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de ál cool. As chamas permanecem vivas nas vál
vulas dos tanques de combustíveis. Classificado 
como um incêndio tri di men sio nal ou dinâmico, o 
fogo nas válvulas desafia os bombeiros por se tra
tar de um líquido inf lamável jorrando sob pres
são. Tanto o jato de espuma quanto o pó químico 
são incapazes de conter o fogo. Seria preciso que 
os es pe cia lis tas em emergência química ingres
sassem no dique para efe tuar o fechamento das 
vá rias válvulas, algumas com 14 polegadas, ope
ração in viá vel enquanto os produtos químicos, 
mais leves que a água, con ti nuas sem queimando 
na superfície nos diques.

O cenário é agravado pelo transbordo da ba
cia de contenção, com capacidade para cinco mi
lhões de litros. A temperatura do fogo varia entre 
800 e 1.000°C, fazendo que a água, misturada ao 
líquido gerador de espuma (LGE), evapore antes 
de chegar aos to néis. Como não é possível fazer a 
retirada do ál cool na base do reservatório, a solu
ção é aguardar até que a tampa do tonel ceda, para 
então lançar a espuma. Sem o colapso da tampa, 
não adian ta jogar LGE, uma vez que o produto 
não atinge por completo o líquido inf lamável. Al
guns dos tanques, além do teto, têm selos f lu tuan
tes, crian do um espaço interno cheio de vapores.

Trazidas pela Transpetro e Petrobras, já es
tão espalhadas centenas de mangueiras de seis 
polegadas, diâ me tro com o qual os bombeiros 
normalmente não trabalham no Brasil. Isso faci
lita a alimentação dos canhões monitores, cedi
dos pelas empresas petroquímicas da re gião, ca
pazes de jogar água em quantidades da ordem de 
seis mil galões por minuto (gpm). Para se ter uma 
ideia, o canhão monitor de uma via tu ra auto es
cada do Corpo de Bombeiros trabalha com uma 
bomba de mil gpm.

7 

4 de abril  
Mais três tanques 
em chamas
Logo cedo acontece um extravasamento de gaso
lina borbulhante de um dos re ser va tó rios que per
manecia em chamas, gerando uma si tua ção agu
da. As equipes e as via tu ras que se mantinham 
no res fria men to dos tanques são retiradas rapi
damente, e o incêndio atinge outros três to néis. 
Si mul ta nea men te, uma das bombas da embarca
ção Governador Fleury apresenta problemas e 
para de fun cio nar por duas horas.

Próximo das 17 horas o fogo no tanque que 
transbordou é apagado.

5 de abril  
Tanque de etanol 
é vencido
No domingo de Páscoa, o Comando Integrado 
de Emergência, composto pelo alto comando do 
Corpo de Bombeiros e por líderes de cada uma 
das empresas e agentes que estão atuan do no en
frentamento das chamas, define a estratégia para o 
combate ao incêndio no tanque de etanol. Partindo 
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CONSULTE NOSSA 
REDE DE DISTRIBUIÇÃO
sac@ansell.com
www.hercules.com.br
www.ansellbrasil.com

Compartilhe
sua proteção: 
#euprotegido

/AnsellBrasil

QUANDO VOCÊ MAIS PRECISOU,

NÓS ESTÁVAMOS LÁ
A Hércules, empresa com mais de 
25 anos de mercado, entende o 
quão importante é o exercício de 
proteger vidas. Por isso investe forte 
no desenvolvimento de inovadoras 
vestimentas para combate a 
incêndio, de modo a entregar 
sempre o melhor para aqueles que 
se dedicam em prol de todos.

Hércules, honra em desenvolver o 
melhor pela vida.

Imagem registrada durante o incêndio no Alemoa, Santos – SP
Foto: Alberto Takaoka

Hercules_Junho_Fundabom.indd   1 6/12/2015   3:24:39 PM



da norma que estabelece que o combate ao incên
dio em um reservatório deve ser feito com o lan
çamento contínuo de espuma por no mínimo 60 
minutos, o grupo se prepara. É preciso ter LGE na 
quantidade e nos locais adequados, dividi  lo entre 
as frentes e ter o abastecimento de água garanti
do. Dois re ser va tó rios estão em chamas.

No final do domingo, o fogo no tanque de ál
cool é extinto, restando o fogo no tonel com apro
ximadamente 3,5 milhões de litros de etanol.

6 de abril 
Inferno na F#2
Na F#2 não há trégua. Vê  se a tubulação retorci
da, rompida ou deformada. Bombeiros civis e mi
litares permanecem firmes no combate ao fogo 
nos diques de contenção, inundados pela água 
do res fria men to dos tanques e cobertos por uma 
mistura de compostos químicos inflamáveis. Oito 
válvulas não cansam de esguichar gasolina e eta
nol com pressão, provocando a rea ti va ção do in
cêndio nos tanques: quando o fogo no topo de 
um reservatório é extinto, o vapor desse mesmo 

8

9

tonel é alcançado pelo calor e pela chama das vál
vulas, fazendo que ele volte a queimar. Só a ve
dação das válvulas possibilitaria a quebra desse 
círculo vi cio so. Outro agravante é a dificuldade 
de manter a eficácia da espuma, usada justamen
te para impedir o contato do oxigênio com o lí
quido inf lamável. Isso porque o LGE utilizado 
para a gasolina tem de ser diferente do empregado 
para o etanol, e o que se vê na Alemoa é o ál cool 
anulando parte da espuma.

Um complicador vem das condições atmosféri
cas. Os fortes ventos que atingem a re gião desde a 

8 Numa manobra arriscada, 
quatro bombeiros sobem no 
tonel lateral para aplicar espuma 
na superfície do tanque 2631.

9 Bombeiros utilizam mangueiras 
para combate ao fogo na F#2.

10 (página 22) Comando 
da operação orienta os 
oficiais responsáveis pela 
comunicação com a imprensa.

11 (página 22) 
Um mar de LGE na F#1.

Fo
to

: A
lb

er
to

 T
ak

ao
ka

Fo
to

: D
ie

go
 L

am
ei

ro



20 REVISTA FUNDABOM junho 2015

RF01 - Cronologia v3.indd   20 17/06/15   09:12



 

Sucesso total
Parabéns aos Amigos e Irmãos Bombeiros!
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Nossos produtos sempre presentes e atuantes em todos os momentos

Parceiros nesse combate em Santos, abril 2015

Lanternas para BombeirosDesencarceradores Eletro HidráulicosBombas de Alta Vazão Canhões de Alta Vazão

HALE
Products

Rua Dona Paulina de Campos, 93  São Roque SP    Fone +55 (11) 4712.7794    Fax / Fone+55 (11) 4712.8474    www.emertech.com.br
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Bombeiros Qualificados 
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noite an te rior dificultam o combate ao fogo. As ra
jadas fazem que as chamas e a coluna de fumaça 
deitem sobre os tanques. “A Alemoa foi um dos in
cên dios mais difíceis da minha carreira. O risco era 
constante. Mais de uma vez achamos que não sai
ríamos de lá com vida”, afirma o coronel Bertolini.

O Governo Federal determina que a Empresa 
Brasileira de In fraes tru tu ra Ae ro por tuá ria (In
frae ro) e a Força Aérea Brasileira (FAB) coloquem 
homens e equipamentos à disposição do Governo 
do Estado de São Paulo e da Prefeitura de Santos.

7 de abril  
Pesadelo com  
o tanque 2631
No terceiro combate ao fogo no tanque de gaso
lina, o fatídico 2631, por muito pouco o incêndio 
não é extinto na terça. O problema é que se tra
ta de um reservatório estruturado com uma co
luna central e vá rias vigas no teto, dificultando a 
queda da cobertura. Aproveitando uma abertura 
par cial do teto, os bombeiros aplicam outra carga 
de espuma. Numa operação arriscada, o coronel 
Bertolini, acompanhado pelo primeiro  tenente 
Fausto Nakayama, o terceiro  sargento Ma noel 
Severino da Silva Jú nior e o terceiro  sargento 
Ra fael Cássio Mendes, sobe no tanque ao lado 

OS NÚMEROS  
DA OCORRÊNCIA
TEMPO DE EMPENHO DO 
CORPO DE BOMBEIROS:  
334 horas (nove dias 
iniciais, mais o período de 
rescaldo e monitoramento 
posteriores)

EFETIVO EMPENHADO:  
966 homens e mulheres 
do Corpo de Bombeiros 
e 373 profissionais de 
empresas privadas

VIATURAS: 100 
veículos por dia

ÁGUA: Aproximadamente 
500 MILHÕES de litros

LÍQUIDO GERADOR 
DE ESPUMA (LGE): 
Aproximadamente 
300 MIL litros

MANGUEIRAS: 14 km

EMBARCAÇÕES: 8
AERONAVES: 2
ALTURA MÁXIMA DAS 
CHAMAS: 120 metros

TEMPERATURA ESTIMADA 
DAS LABAREDAS: 800°C

10 

11 

e empunha uma das mangueiras na tentativa de 
melhor po si cio ná  la. A operação fracassa, uma vez 
que o LGE não consegue cobrir toda a superfície  
do líquido dentro do tanque.

8 de abril  
Ferro em brasa
O fogo no tanque de gasolina ressurge com mui
ta força. Na madrugada de quarta, o tonel fica to
talmente incandescente, exigindo uma mudança 
estratégica. “O tanque rangia, fazia um barulho 
contínuo e fantasmagórico. Fiquei surpreso e ao 
mesmo tempo orgulhoso com a coragem dos bom
beiros civis e militares”, diz o coronel Bertolini. 
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Em função do costado em brasa, o res fria men to 
precisa ser interrompido para que a chapa metáli
ca não se fragilize ainda mais, rompendo  se e pro
vocando grande extravasamento do combustível.

Nesse momento, as discussões giram em torno 
da necessidade de recuperar as reservas de LGE 
para um novo combate sistemático do fogo no re
servatório. A ocorrência na Alemoa já havia con
sumido todo o estoque de LGE no Brasil, exigin
do a importação do produto dos Estados Unidos.

9 de abril 
Cai o 2631
Por volta das 10 horas, finalmente o teto do tan
que de gasolina cede. Numa manobra rápida, uma 
nova carga de espuma é jogada, extinguindo o fogo 
do último reservatório ainda em chamas. Restam 

12

13

14 

agora os in cên dios nos diques, válvulas e tubula
ções. O comando integrado volta a se reunir para 
estudar a melhor maneira de abordar o proble
ma. É preciso ter acesso às válvulas para conter 
os vazamentos, sem interromper o res fria men to 
dos tanques.

10 de abril
Vitória
Desde o dia 8 a opção é controlar o volume de água 
usado no res fria men to dos to néis para diminuir 
o nível do dique e permitir o acesso às válvulas. 
Por fim, na sexta  feira, as equipes da Task Servi
ces, da Sua trans e do Corpo de Bombeiros conse
guem chegar às válvulas de gasolina, vedando  as 
e apagando definitivamente os focos de incêndio. 
No fim da tarde, depois de nove dias, os bombei
ros, muitos em regime de revezamento desde o 
primeiro dia, comemoram a vitória sobre o fogo 
en toan do a Canção dos Bombeiros. A

12 Bombeiros e equipes 
da Suatrans e Task Services 
conseguem vedar as 
válvulas de gasolina.

13 Muito ferro retorcido e tanques 
colapsados é o que sobra.

14 Coronel Armani e coronel 
Bertolini comemoram o 
êxito da operação.

15 (página ao lado) Bombeiros 
aguardam o resultado da 
aplicação da espuma.
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PÚBLICOS
1. Artesp
2. Capitania dos Portos 

de São Paulo
3. Casa Militar/Defesa 

Civil do Estado/Cedec
4. CET/Santos
5. Cetesb
6. Codesp
7. Corpo de Bombeiros 

da Polícia Militar do 
Estado de São Paulo

8. Defesa Civil Municipal
9. Exército

10. Força Aérea
11. Ibama
12. Infraero
13. IPT
14. Marinha
15. Polícia Civil
16. Polícia Militar do Estado 

de São Paulo (CPI-6, 
Diretoria de Saúde, 
GRPAE, Polícia Rodoviária)

Integração – Organismos públicos e privados envolvidos

15

17. Prefeitura Municipal 
de Santos

18. Redec
19. Sabesp

PRIVADOS
20. Adonai Química
21. Ageo Terminais
22. Alpina Briggs
23. Anglo American
24. Basf
25. Braskem
26. Carbocloro
27. Cesari
28. Companhia Brasileira 

de Estireno
29. CPFL
30. Dow Brasil
31. Ecovias
32. Elog
33. Galantec
34. Gport
35. Granel

36. Granel Química
37. Guarda Portuária
38. Hidroclin
39. Hospital 

Albert Einstein
40. Liquigás
41. MRS Ferrovia
42. MRS Logística
43. PAM Cubatão
44. Petrobras
45. PIE Santos
46. Rumo
47. Stolthaven
48. Suatrans
49. Task Services
50. Transpetro
51. Grupo Ultra 

(Ultracargo 
e Ultragaz)

52. Usiminas
53. Vale Fertilizantes
54. Vopak
55. Yara Brasil
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SOB O SIGNO  
DA INTEGRAÇÃO

ALEMOA 2015
Por: Tânia Galluzzi

Sim, o incêndio na Alemoa poderia ter se 
transformado numa catástrofe. Em um ce
nário tão intrincado, a lista de hipóteses 
sinistras era grande. Da queima do acrila

to de butila e consequente formação de uma plu
ma tóxica que cobriria uma extensão difícil de ser 
prevista, à explosão da tancagem de GLP, não fal
taram perigos reais para atormentar cada uma das 
pes soas envolvidas na operação. Mesmo descar
tando essas possibilidades, a vida de centenas de 
bombeiros esteve em risco constante.

Uma somatória de fatores garantiu o êxito da 
missão, permitindo que o fogo fosse extermina
do sem uma única vítima fatal. Mas aqui o he
rói tem nome: integração. O desfecho da ocor
rência poderia ter sido bem diferente, não fosse 
a  união das mais de 50 agên cias que atua ram na 
Alemoa. Além dos números im pres sio nan tes, o in
cêndio no terminal da Ultracargo em Santos será 

lembrado como exemplo inédito da integração en
tre bombeiros militares e civis e entre organismos  
públicos e ini cia ti va privada.

Para o coronel Marco Aurélio Alves Pinto, 
comandante do Corpo de Bombeiros do Estado 
de São Paulo, o incêndio serviu para demonstrar 
que as inovações em curso na corporação estão 
no caminho certo. Em janeiro deste ano foi apro
vada a Lei Complementar nº 1257, que instituiu  
o Código Es ta dual de Proteção Contra In cên
dios e Emer gên cias. Um de seus pilares é justa
mente a cria ção do Sistema Es ta dual de Prote
ção Contra In cên dios e Emer gên cias, cujo cerne 
é a integração e harmonização dos órgãos públi
cos e privados, do Corpo de Bombeiros Militar 
às con ces sio ná rias de serviços públicos, incluin
do os Planos de Auxílio Mútuo (PA M) e as Re
des Integradas de Emergência (Rinem). “A Ale
moa foi um verdadeiro laboratório. Lidamos com 
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um cenário de extrema complexidade, uma ver
dadeira guerra. Uma das questões fundamentais, 
e também uma das mais difíceis, foi garantir a rá
pida e efi cien te comunicação entre todos os agen
tes. E a ocorrência mostrou que temos de estrei
tar as relações com todos esses organismos para 
que falemos a mesma língua”.

A gestão das pes soas e dos materiais foi rea li za
da com base nos prin cí pios do Sistema de Coman
do e Operações em Emergências (SICOE). Ba sea do 
no Incident Command System (ICS), cria do há 40 
anos nos Estados Unidos após uma série de in cên
dios f lorestais, trata  se de uma ferramenta ge ren
cial para comandar, controlar e coor de nar as opera
ções em si tua ções críticas. Em Santos, as decisões 
eram tomadas de forma compartilhada, como res
salta o coronel José Luís Salomão, comandante do 
Corpo de Bombeiros do In te rior de São Paulo, res
ponsável pela coor de na ção logística na Alemoa.

De acordo com o coronel da Polícia Militar 
de São Paulo José Roberto Rodrigues, coor de na
dor es ta dual de Defesa Civil e secretário  chefe da 
Casa Militar, na Alemoa não houve subordinação, 
e sim sinergia. À Defesa Civil coube, sobretudo, 
garantir o suprimento dos recursos ne ces sá rios 
para o combate ao incêndio e fazer a interlocu
ção com todos os agentes (ver artigo na página 33).

SINERGIA
Na esfera pública, um desses atores foi o Porto de 
Santos, que teve um de seus canais, em frente ao lo
cal do incêndio, fechado por algumas horas. “Dois 
terços da economia de Santos depende da ativida
de por tuá ria. Qualquer coisa que prejudique sua 
movimentação representa redução de receita, que, 
no caso da Alemoa, superou os R$ 20 milhões”, ex
plica Eduar do Lopes, secretário de Assuntos Por
tuá rios e Marítimos da Prefeitura de Santos. Se
gundo ele, o pre juí zo do incêndio para a cidade 
como um todo foi de R$ 200 milhões.

No âmbito privado, nada menos que 36 em
presas e instituições trabalharam para o fim da 
ocorrência. Três das mais ativas foram a Task 
Services, a Sua trans e a Petrobras/Transpetro. 
A Task, focada na gestão de crises e no ge ren cia
men to de riscos, atuou apoiando o planejamen
to técnico e tático da ocorrência. “Tivemos a fe
licidade de chegar no momento em que um novo 
posto de comando estava sendo montado, no pri
meiro dia. Com isso participamos diretamente da 

 O coronel Marco 
Aurélio Alves Pinto, 
comandante do Corpo 
de Bombeiros de São 
Paulo, conversa com 
o prefeito de Santos, 
Paulo Alexandre 
Barbosa, e com o 
general de brigada 
João Chalella Júnior.
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operação desde o início, colaborando para uma 
leitura dinâmica e efetiva da si tua ção e na deci
são das ações a serem tomadas”, diz Rubens César  
Perez, diretor ope ra cio nal.

Também presente desde o começo, a equipe da 
Sua trans foi determinante em dois momentos. Es
pe cia li za da em emer gên cias químicas, foi ela, ao 
lado dos bombeiros, a responsável pela estabili
zação do acrilato de butila, evitando a sua explo
são, e pela vedação das válvulas que ao longo dos 
nove dias do incêndio vazaram gasolina e ál cool. 
“A nossa integração com o Corpo de Bombeiros 
foi muito boa. O uso de standards reduziu o tem
po de resposta ao tornar a comunicação mais efe
tiva”, comenta Carlos Assis, gerente de outsourcing 
e operações especiais da Sua trans. A empresa con
tribuiu, ainda, na retirada dos líquidos inf lamá
veis dos diques e da bacia de contenção e no moni
toramento contínuo da temperatura dos tanques.

Igualmente, não faltou parceria com a Transpe
tro. A companhia cuidou do suprimento de água a 
partir dos seis rebocadores e dos quilômetros de 
mangueiras que disponibilizou. “O cuidado com 
os detalhes era fundamental para que não hou
vesse interrupção na alimentação dos canhões 
monitores. Um exemplo: todas as mais de mil 
mangueiras tiveram de ser identificadas”, afirma 
Sérgio Moa cir da Luz Ferreira, coor de na dor de  
segurança e contingência.

 Mais de 50 organismos públicos 
e privados atuaram lado a 
lado, além dos voluntários.

Papel decisivo teve a Petrobras, seus homens 
e seus caminhões auto bomba de alta vazão, sem 
contar barreiras de contenção e absorvedoras, 
equipamentos de termografia, rá dios intercomu
nicadores e logística de alimentação, entre outros 
itens. “Foi cria da uma sinergia e todos tinham o 
propósito único de extinguir o incêndio e não 
permitir que pes soas se acidentassem. Essa mo
tivação envolveu profissionais que, na sua maio
ria, nunca ha viam trabalhado juntos, mas o foco 
no bem comum uniu as equipes”, analisa Rogério 
Daisson Santos, gerente geral da Refinaria Pre
sidente Bernardes, em Cubatão, designado pela 
direção da Petrobras para comandar as equipes 
da companhia na ocorrência. “O Corpo de Bom
beiros é uma instituição muito admirada pelo 
trabalho que desenvolve e tivemos a oportuni
dade de ver de perto o desempenho de profissio
nais dedicados. Eles também con fia ram em nos
sos conhecimentos e nos deram liberdade para 
coor de nar mos uma frente de combate e apoiá  los  
nas outras”, completa.

O incêndio da Alemoa foi um enorme aprendi
zado para todos os que dele participaram, como 
enfatiza o coronel Rogério Bernardes Duar te, 
subcomandante do Corpo de Bombeiros de São 
Paulo. Ele traça um comparativo com outros dois 
eventos que fizeram história: os in cên dios dos 
edi fí cios Andraus, em 1972, e Joel ma, em 1974, 
na capital paulista. “Eles serviram para que o 
Corpo de Bombeiros identificasse suas vulne
rabilidades e investisse em procedimentos e me
canismos mais modernos. Com a Alemoa está 
acontecendo o mesmo. Rea li za mos um seminário 
em Santos para determinar pontos que devem ser 
aprimorados (ver artigo na página 32) e estamos 
analisando a compra de novos equipamentos e o  
aperfeiçoamento da legislação”. A
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ENFRENTAR O FOGO É O SEU TRABALHO,

                  GARANTIR A SUA PROTEÇÃO É O NOSSO. 

Tecidos técnicos da mais alta qualidade
Somente tecidos técnicos da mais alta qualidade devem ser usados na fabricação de roupas de proteção, para proteger os profissionais do 
perigo das chamas em incêndios estruturais e florestais.

Produtos que atendem às normas NFPA1971 e EN469
Os produtos TENCATE atendem aos padrões internacionais para tecidos de proteção antichama.

Líder em inovação e soluções avançadas para roupas de bombeiros
A TENCATE é líder em inovação e soluções avançadas para roupas de bombeiros, por isso protege e ajuda a salvar vidas em todo o mundo.

©2015  TenCate  Pro tec t i ve  Fab r i cs .  TenCate  é  marca  reg i s t r ada  de  Roya l  Ten  Ca te .  Tecasa fe  é  marca  reg i s t r ada  da  TenCate  Pro tec t i ve  Fab r i cs  ou  de  suas  f i l i a i s .

COMERCIAL: +55 11 9 9936 2424 • p.figueiredo@tencate.com

USUÁRIO FINAL: +55 11 9 9805 1575 • j.ferreira@tencate.com

ASSISTÊNCIA TÉCNICA: +55 11 3045 1907 • l.zaidan@tencate.com www.tencateprotectivefabrics.com

ANU_BOMBEIROS_PORT_14.indd   1 28/05/2015   11:54:54



ALEMOA 2015
Por: Tânia Galluzzi

O incêndio no terminal de tanques na Ale
moa prejudicou não só a economia da ci
dade. A vida das pes soas que moram no 

entorno foi igualmente impactada. Além dos pro
blemas de circulação, os danos ambientais foram 
consideráveis. O maior deles, segundo Marise Cés
pedes Tavolaro, secretária do Meio Am bien te de 
Santos, foi a mortandade de peixes na área de es
tuá rio e dos manguezais. A quantidade de oxigê
nio na água caiu drasticamente e a temperatura 
subiu acima dos níveis toleráveis para a fauna ma
rinha, provocando a morte de toneladas de peixes.

A Companhia Docas do Estado de São Paulo 
(Codesp), num trabalho conjunto com a Compa
nhia Am bien tal do Estado de São Paulo (Cetesb) 
e com o Instituto Brasileiro do Meio Am bien te e 
dos Recursos Naturais Renováveis (Ibama), reali
zou o monitoramento do vazamento de produtos 
químicos para o es tuá rio, assim como a colocação 
de barreiras absorventes e de boias de contenção, 
afora a retirada dos peixes mortos.

De acordo com a secretária do Meio Am bien
te, ainda não há um cálculo de quanto tempo a na
tureza vai demorar para se recuperar. A empresa 

afetada pelo incêndio foi intimada a elaborar o Pro
jeto de Recuperação de Área Degradada (PR AD) 
e a apresentar o relatório de controle am bien tal, 
envolvendo água, solo e ar, com a qualificação da 
bio ta e a quantificação e qualificação dos líquidos 
dos tanques. “Desde o dia 5 de abril não temos pei
xes mortos. Foi firmado onde se deu o incêndio um 
Termo de Ajustamento de Conduta visando à re
paração am bien tal e vamos trabalhar para o apri
moramento na legislação com o objetivo de garan
tir melhores condições de segurança ope ra cio nal 
e am bien tal”, afirma Marise Tavolaro. A

Impacto Ambiental
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Pensou em um presente diferente?

Pensou FireZone Brasil!

Fones (11) 3807.5998 e (11) 9.6407.6370

FireZone. A primeira loja virtual, especializada em produtos 
para bombeiros, socorristas e admiradores da profi ssão:

www.fi rezonebrasil.com.br

Decoração, vestuário, presentes, 
utilidades, itens operacionais. 
Todos produtos relacionados 

à nobre profi ssão de bombeiro.

LOJA DO BOMBEIRO
www.lojadobombeirosp.com.br

(11) 2358.5358
Rua Santo Estéfano, 78 - Vila São Rafael, Guarulhos

Oferecemos produtos e serviços de qualidade a bombeiros 
militares, civis, socorristas e admiradores da profi ssão.

Temos uma ampla linha de produtos que lhe 
ajudará a melhorar o seu trabalho diário 

E SALVAR AINDA MAIS VIDAS!

� Camisetas
� Bordados
� Decoração
� Calçados
� Cutelaria
� Equipamentos
� Uniformes
E muito mais!
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ALEMOA 2015
Por: Tânia Galluzzi

No dia 20 de maio foi rea li za do, no audi-
tório da As so cia ção de Engenheiros e 
Arquitetos de Santos (A EAS), o fórum 

“Incêndio Alemoa – O que ocorreu e o que pre-
cisa mudar”. Numa ação conjunta do Conselho 
Re gio nal de Engenharia e Agronomia do Esta-
do de São Paulo (Crea-  SP), Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo, Pre-
feitura de Santos e AEAS, o evento objetivou dis-
cutir e ava liar a ocorrência na Alemoa. Reunindo 
sugestões para melhorar a segurança e o comba-
te ao fogo em   áreas de armazenamento de com-
bustíveis e produtos químicos, foi elaborado um 
documento conclusivo, a Carta de Santos 2015, 
para encaminhamento aos órgãos competentes.

Com a presença de cerca de 500 pes soas e a par-
ticipação dos mais de 50 agentes públicos e priva-
dos envolvidos no incêndio, incluindo o prefeito 
de Santos, Paulo Alexandre Barbosa, e o coman-
dante da Polícia Militar do Estado de São Pau-
lo, coronel Ricardo Gambaroni, o fórum contou 
com oito palestras, ministradas por representan-
tes do Crea, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, 
Codesp, Petrobras, Basf, IPT e A BNT. “Temos 
de ter agilidade neste momento para estabelecer 
regulamentos que promovam a prevenção des-

se tipo de acidente e para que os profissio-
nais da engenharia possam desen-

volver projetos e manutenções 
adequados para que esses in-

cidentes não ocorram”, afir-
mou Francisco Kurimori, 

presidente do Crea-  SP, na 
abertura do evento. “Es-
tamos aqui para tirar li-
ções do que aconteceu, 
para decidir o que fare-
mos daqui para frente no 

sentido de revisar legisla-
ções, normas, estruturas, 

materiais e capacitação de 
pes soas com o objetivo de dei-

xar para as gerações futuras uma 
so cie da de mais segura”, disse o coronel 

O que precisa mudar
Marco Aurélio Alves Pinto, comandante do Cor-
po de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de 
São Paulo, na mesma oportunidade.

Entre as recomendações da Carta de Santos 
2015 estão:

■■ Revisar e aprimorar constantemente legislação, 
normas e regulamentos pertinentes, com a fi-
nalidade de garantir condições de segurança  
ope ra cio nal e am bien tal.

■■ Aprimorar a integração entre governos, órgãos 
normativos e ini cia ti va privada via planos de au-
xílio mútuo de múltiplas abran gên cias e cria-
ção de nú cleos regionais que centralizem da-
dos sobre recursos disponíveis e mecanismos 
de acio na men to.

■■  Criar nú cleos regionais destinados ao armazena-
mento de recursos ne ces sá rios ao combate a si-
nistros similares, estrategicamente localizados, 
de forma a assegurar acio na men to ágil quan-
do da ocorrência de sinistros de grande monta.

■■ Estabelecer ações integradas entre governos 
e ini cia ti va privada, objetivando a melhoria 
da acessibilidade e mobilidade em caso de si-
nistros, eliminando conf litos entre modais de 
transporte e assegurando rotas de fuga efi cien tes  
em   áreas de risco em po ten cial.

■■ Tornar obrigatória a capacitação con ti nua da 
dos profissionais de órgãos públicos de segu-
rança pertinentes e do quadro de empresas que 
produzam, transportem, armazenem ou empre-
guem produtos perigosos, para ações em caso 
de sinistros.

■■ Estudar a cria ção de um fundo na cio nal desti-
nado ao combate emer gen cial de sinistros de 
grande monta.

■■ Rea li zar outros eventos como o fórum “Incên-
dio Alemoa” nas diversas re giões do Estado e nos 
diversos estados do País e  criar um fórum na cio-
nal permanente que congregue todos os atores 
pertinentes a questões de prevenção e combate a 
sinistros, destinado à troca de ex pe riên cias, di-
fusão de informações, pesquisas, conhecimen-
to e análises de estudos de caso e de melhores  
práticas nacionais e internacionais. A

 O coronel Cassio Roberto 
Armani, coordenador 

Operacional do CB, 
detalhou a ocorrência.
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ALEMOA 2015
Por: José Roberto Rodrigues Oliveira

A Defesa Civil surgiu após a Segunda 
Guer ra Mun dial, focada no socorro 
às vítimas de bombardeios aé reos, os 
quais deixavam inúmeras pes soas fe

ridas ou mortas e causavam uma destruição sem 
limites na área em que ocor riam. Assim como as 
bombas lançadas pelos homens, a natureza tem 
causado, ao longo da história, mortes, ferimentos 
e destruição de magnitudes semelhantes, afora os 
desastres tecnológicos causados pelo homem, que 
provocam os mesmos resultados.

O Banco de Dados In ter na cio nal de Desastres 
(EM-  DAT), do Centro para Pesquisa sobre Epi de
mio lo gia de Desastres (CRED) da Organização 
Mun dial da Saú de (OMS/ONU), distingue duas 
ca te go rias genéricas de desastres: natural e tecno
lógico. A Classificação e Codificação Brasileira de 
Desastres (Cobrade) acompanhou a evolução in
ter na cio nal e nivelou o País aos demais organis
mos de gestão de desastres do mundo.

Ao longo da história de nosso país, os desas
tres naturais têm ocorrido com mais frequência 
que os desastres tecnológicos, como mostram os 
registros feitos pelos órgãos do Sistema Na cio nal 
de Proteção e Defesa Civil. No mundo, tivemos al
guns desastres naturais que se destacaram na mí
dia, como o tsunami no Japão em 2011, a erupção 
do vulcão Calbuco, no Chile, em 2015, e o terre
moto no Nepal também em 2015, sendo a divul
gação pela imprensa um dos termômetros que re
f letem a proporção do evento e seus impactos na 
so cie da de e na economia.

Embora com menor frequência, os desastres 
tecnológicos têm impactos tão graves quanto os 
desastres naturais, e por vezes de forma ainda 
mais drástica. Especificamente no evento ocor
rido no Distrito In dus trial de Santos, referen
te ao incêndio no Terminal Aratu/Tequimar, os 
meios de comunicação no ti cia ram con ti nua men te 

O emprego do 
Sistema de Proteção 
e Defesa Civil

as ações operacionais de combate ao incêndio por 
nove dias consecutivos.

A ocorrência, classificada na Cobrade como de
sastre tecnológico — incêndio em plantas, distritos 
industriais, parques e depósitos (Cód. 2.3.1.1.0), 
se caracterizou como a maior ocorrência do tipo 
já registrada no Brasil e a segunda maior no mun
do, exigindo ações coor de na das e integradas de 
resposta, de forma sistêmica.

Nesse sentido, é oportuno sa lien tar que a coor
de na ção e a supervisão das ações de Defesa Civil 
são de responsabilidade da Coor de na do ria Es ta
dual de Defesa Civil, conforme determinado no 
Decreto Es ta dual no 40.151/95, que instituiu o 
Sistema Es ta dual de Proteção e Defesa Civil, cons
ti tuí do por órgãos e entidades da administração 
pública es ta dual e dos mu ni cí pios, por entidades 
privadas e pela comunidade. 
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DESENVOLVIMENTO
O incêndio no Terminal Aratu/Tequimar, cujas 
causas estão sob investigação, teve início por 
volta das 10h20 do dia 2 de abril de 2015 e atin
giu in icial men te dois tanques de combustível, 
alastrando  se pos te rior men te para mais quatro  
tanques adjacentes.

Dian te das proporções do incêndio e da pos
sível propagação para outros tanques, o que po
deria gerar consequências gravíssimas para a po
pulação e para o meio am bien te, inúmeros órgãos 
e entidades públicas e privadas foram envolvidos 
na ação de resposta ao desastre, muitas vezes de 
forma concomitante, o que exigiu es pe cial enfo
que na coor de na ção entre todos os atores, pois eles 
estavam atuan do de forma não rotineira.

Assim, fez  se necessário o emprego de uma 
ferramenta ge ren cial, de concepção sistêmica e 
con tin gen cial, com o objetivo de padronizar as 
ações de resposta em si tua ções críticas e comple
xas, como a que se apresentava. Alinhada à dou
trina preconizada pela Secretaria Na cio nal de 
Defesa Civil, a Coor de na do ria Es ta dual de De
fesa Civil (Cedec) aplicou o Sistema de Coman
do em Operações (SCO), cria do na década de 
1970 após um evento de grande complexidade na  
Califórnia, Estados Unidos.

O primeiro passo foi a implantação do Gabine
te de Gestão de Crise (GGC), composto por repre
sentantes com poder decisório dos órgãos e enti
dades públicos e privados envolvidos na resposta, 
com a participação do vice  governador do Estado 
de São Paulo e coor de na ção do prefeito de Santos.

O GGC facilitou o planejamento coor de na do 
de ações e otimizou o emprego de recursos hu
manos, materiais e financeiros, o que possibili
tou uma resposta rápida, efi cien te e eficaz. Foram 
empregados, por exemplo, em torno de 300 mil 
litros de líquido gerador de espuma (LGE) para 
o combate ao incêndio, pro ve nien tes de diversos 
locais do Brasil, o que exigiu complexa estrutura 
logística para a coor de na ção dos recursos.

Paralelamente às ações de combate ao incên
dio, foi necessária a construção de um Plano de 

Eva cua ção Emer gen cial dos moradores expostos 
aos riscos de contaminação, com o envolvimento 
das esferas municipal, es ta dual e federal, a ser ado
tado em caso de incêndio nos tanques que arma
zenavam produtos de elevada toxicidade.

Felizmente, não foi necessária a aplicação prá
tica do plano de eva cua ção emer gen cial e, no dia 
10 de abril de 2015, às 10h, totalizando 192 horas 
ininterruptas de combate, foi anun cia da a extin
ção do incêndio, sendo rea li za da gra dual men te a 
desmobilização dos órgãos e entidades envolvidos.

Foi fundamental e necessária a coor de na ção do 
sistema de transporte ro do viá rio, devido ao grande 
número de caminhões que acessam o porto (cerca 
de 15 mil por dia). O mesmo ocorreu com o trans
porte marítimo, com apoio da Capitania dos Por
tos, pois dali se dava o abastecimento de GLP (gás 
liquefeito de petróleo) para todo o Estado de São 
Paulo e Centro  Oeste, além da questão do cuida
do com o meio am bien te, apoiando os órgãos que 
se fa ziam presentes, como a Cetesb e o Ibama.

O desastre tecnológico, considerado o maior 
do Brasil, teve repercussão mun dial, inclusive 
com a visita de oficiais da Unidade Militar de 
Emergência da Espanha, a fim de aprenderem so
bre a estratégia adotada na extinção do incêndio.

Ficou evi den cia da a necessidade de coor de na
ção entre os órgãos e entidades envolvidos, e a fer
ramenta ge ren cial utilizada — Sistema de Comando 
em Operações — foi es sen cial para o êxito da ope
ração, permitindo o emprego ra cio nal de recursos 
e, consequentemente, a contenção do incêndio de 
maneira efi cien te e eficaz, mitigando os danos am
bientais, materiais e humanos, bem como os pre
juí zos econômicos públicos e privados envolvidos.

A Cedec  SP mobilizou sua equipe para  atuar 
todos os dias com o objetivo de integrar, articu
lar e coor de nar as ações de resposta nas três es
feras de governo. A coor de na ção desenvolvida 
pela Defesa Civil Es ta dual possibilitou a todos 
os órgãos envolvidos o desempenho em sua ple
nitude de suas expertises, o que foi fundamental 
para a resolução daquele desastre tecnológico e 
a mitigação de seus efeitos. A

JOSÉ ROBERTO RODRIGUES 
OLIVEIRA  é coronel da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, 
doutor e mestre em Ciências 
Policiais de Segurança e Ordem 
Pública pelo Centro de Altos 
Estudos de Segurança Cel PM 
Nelson Freire Terra, secretário 
da Casa Militar e coordenador 
estadual de Defesa Civil do Estado.
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A Fundabom surgiu em 2013 para promover e difundir ações voltadas à produção 
de conhecimento cultural e científico na área de emergências. Com apenas dois anos de atividade, 
a Fundação desenvolve programas de capacitação e apoio ao Corpo de Bombeiros, com iniciativas 

que demonstram a amplitude e diversidade de sua atuação.

Eis algumas delas:

FUNDABOM
Presença do Corpo de 

Bombeiros no Terceiro Setor

“Chama Segura”, campanha 
educacional com a distribuição 
de kits de gás em comunidades 
do Estado de São Paulo, 
em parceria com a Liquigás

Treinamento de brigadas 
de incêndios em grandes 
empresas e instituições 

Campanha Rhino Forte – 
Primeiro Bombeiro, 
em parceria com a Tencate

Curso de capacitação de 
engenheiros e arquitetos 
para elaboração de projetos 
de proteção contra incêndios 
e emergências

Projeto de capacitação de 
arquitetos em parceria com 
o Conselho de Arquitetura e 
Urbanismo de SP

Curso de capacitação básica 
para atuação no sistema estadual 
de segurança contra incêndios e 
emergências

NOVIDADE!

Produtos licenciados
Atendendo à demanda gerada pelo 
interesse e pelo grau de respeito e 
admiração que o CB desperta, foi 
criada uma loja com o licenciamento 
de artigos diversos com a temática dos 
bombeiros, situada em sua sede na Rua 
Anita Garibaldi, 25 (Sé), São Paulo SP, 
bem ao lado do Comando do Corpo de 
Bombeiros de São Paulo.

Acaba de ser lançada a Revista Fundabom. 
Fonte de atualização, consulta e pesquisas, 
com a cobertura dos principais acontecimentos 
e a divulgação de artigos técnicos e científicos, 
enriquecendo o conhecimento e estimulando o 
aprimoramento profissional de todos 
que militam na área de emergências.
Assinatura anual (4 edições): R$ 40,00
Tel. (11) 3159.3010  editoracg@gmail.com
revistafundabom@fundabom.org.br

    ALEMOA,
SANTOS

ABRIL 
2015

PUBLICAÇÃO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS  DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO        ANO I   Nº 1   JUNHO 2015

  ISSN  00000  

    ALEMOA,ALEMOA,ALEMOA,ALEMOA,ALEMOA,ALEMOA,ALEMOA,ALEMOA,
SANTOSSANTOSSANTOSSANTOSSANTOSSANTOSSANTOS

ABRIL ABRIL 
20152015

PUBLICAÇÃO OFICIAL DO CORPO DE BOMBEIROS  DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DE SÃO PAULO        ANO I   Nº 1   JUNHO 2015

  ISSN  00000

BR
AI

N
ST

O
RM

RF01 - Ad Fundabom.indd   2 17/06/15   09:02



ARTIGO TÉCNICO
Por: Silmar da Silva Sendin

ntes de falarmos da proteção é 
impor tante esclarecer o que 

real men te vem a ser líquidos 
combustíveis e inf lamáveis. 

Existem vá rias normas que tratam e defi
nem este assunto. As principais são a NBR 
17.505 (Armazenamento de líquidos inf la
máveis e combustíveis), a Instrução Téc
nica 25 do Corpo de Bombeiros de São 
Paulo (Segurança contra incêndio para 
líquidos combustíveis e inf lamáveis), a 
NFPA-  30 (Na tio nal Fire Pro tec tion As so
cia tion) e a NR-  20 — Norma Regulamen
tadora n–º 20, do Ministério do Trabalho e 
Emprego. As três primeiras determinam 
como líquido inf lamável todo o produ
to que possui ponto de fulgor menor que 
37,8°C, e líquido combustível o que tem 
ponto de fulgor igual ou maior que 37,8°C. 
Já a NR-  20 define como líquido inf lamá
vel a substância com ponto de fulgor me
nor ou igual a 60°C, e líquido combustí
vel o produto com ponto de fulgor maior 
que 60°C e menor ou igual a 93°C. Tais di
ver gên cias significativas acontecem pelo 
fato de as normas serem produzidas por 
corpos técnicos distintos e por tutelarem 
bens jurídicos diferentes.

Uma das principais diferenças está no 
limite de 93°C para a classificação do lí
quido combustível pela NR-  20. O merca
do de  óleos lubrificantes, cujos produtos 
em sua maioria têm pontos de fulgor aci
ma de 200°C, sente que a legislação de 
proteção contra incêndio é muito exigen
te, visto que a NR nem classifica seu pro
duto como líquido inf lamável ou com
bustível. Ocorre que as legislações mais 
específicas não colocam limites nos pon
tos de fulgor. Se o líquido desprender um 
gás que pegue fogo, ele será classificado 

como líquido combustível. Esse princípio 
está ba sea do no fato de o ponto de fulgor 
retratar a temperatura na qual o líquido 
começa a se transformar em gás e, portan
to, pode in cen diar  se se estiver em contato 
com um comburente, uma chama ou uma 
faís ca. Quan do falamos dos  óleos lubri
ficantes é verdade que 200°C não é uma 
temperatura encontrada em um am bien te 

in dus trial, em uma si tua ção normal. Mas 
no caso de um princípio de incêndio, a tem
peratura do am bien te rapidamente chega
rá aos 200°C, calor su fi cien te para que o 
óleo lubrificante comece a se transformar 
em gás e pegue fogo. Se isso acontecer, não 
existe muita diferença na energia calorífica 
que esse produto vai produzir. A gasolina, 
por exemplo, que possui ponto de fulgor 
de 42°C negativos, libera 10.377 kcal/kg 
ao entrar em combustão. E o óleo lubrifi
cante, com ponto de fulgor superando os 
200°C, libera 10.000 kcal/kg. Portanto, a 
preo cu pa ção deve ser grande, evitando  se 
de toda a forma que um óleo lubrificante 

pegue fogo, pois, após o início da rea ção 
química, a dificuldade de combater será 
praticamente a mesma da gasolina.

O GRANDE INCÊNDIO NA ALEMOA
A tragédia ocorrida no bairro da Alemoa, 
em Santos, foi um alerta à classe em pre sa
rial que vive do comércio ou fabricação de 
líquidos combustíveis. Para os bombeiros 
de São Paulo foi a maior operação já monta
da em toda sua história e deve servir tam
bém como um marco na melhoria de le
gislações, de materiais e procedimentos.

Para os profissionais de segurança que 
assistiram as centenas de ví deos veiculados 
pela TV ou pela internet, ou para aqueles que 
arriscaram suas vidas no cenário de com
bate, a primeira impressão é de que os tan
ques não estavam respeitando as dis tân cias 
mínimas de segurança entre eles. Mas após 
o incêndio fomos até o local conferir, e as 
dis tân cias estavam em conformidade com 
o projeto aprovado, atendendo as normas 
nacionais (NBR 17.505 e Instrução Técnica 
25) e internacionais (em es pe cial a NFPA- 
 30). Em análise de risco, o principal critério 
é a relação probabilidade e gravidade. A pro
babilidade de esse acidente ocorrer era mui
to pequena. Além dos sistemas de proteção 
previstos, existem centenas de medidas diá
rias ne ces sá rias para se evitar acidentes de 
qualquer natureza. As normas consideram 
que todos os itens de segurança estejam sen
do cumpridos no dia a dia das operações, 
sendo que o principal deles é a manutenção, 
tanto dos equipamentos normais da em
presa, como válvulas, bombas de operação 
e sistemas de inertização, quanto o treina
mento dos fun cio ná rios. Todos esses itens 
são checados por diversas autoridades pú
blicas durante as visitas de inspeção, mas se 

Proteção contra incêndio 
para líquidos combustíveis 

e inflamáveis

 Silmar da Silva Sendin, capitão 
do Corpo de Bombeiros
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não houver um empenho diá rio de um pro
fis sio nal de segurança da própria empresa, 
esses procedimentos vão ficando cada vez 
mais longe dos padrões aceitáveis, e um dia 
o acidente ou incidente pode ocorrer. Não 
estamos dizendo que foi iso que aconteceu. 
O árduo trabalho de perícia está sendo de
senvolvido pela Polícia Técnica Cien tí fi ca 
e por organizações es pe cia li za das contra
tadas pelos interessados. Nosso objetivo é 
apenas alertar sobre a importância da ma
nutenção, da inspeção rotineira, do cons
tante investimento em segurança, da utili
zação dos melhores sistemas de proteção 
existentes para esse risco.

O APRENDIZADO
O incêndio na Alemoa deixa ensinamentos 
importantes para a cidade de Santos, bem 
como para a comunidade de engenharia 
de prevenção de incêndio. Enquanto nos 

Estados Unidos universidades de peso há 
anos disponibilizam cursos de gra dua ção, 
mestrado e doutorado nessa área, no Bra
sil essa cadeira nas universidades é quase 
inexistente. O mercado sente falta de tal 
formação. São raros os profissionais de 
engenharia com conhecimento profundo 
nessa área. Os engenheiros civis acabam 
se incumbindo do trabalho de prevenção 
de incêndio, porém sem formação acadê
mica adequada sobre segurança contra in
cêndio. Existem excelentes trabalhos de 
mestrado e doutorado, contudo esse co
nhecimento precisa ser difundido em es
cala ex po nen cial e espalhado pelos cursos 
de gra dua ção e pós  gra dua ção.

O futuro da prevenção de incêndio no 
Brasil depende da integração cada vez mais 
coe sa entre a comunidade cien tí fi ca, a ini
cia ti va privada e as autoridades públicas. 
As universidades precisam entender essa 

carência e dispor mais vagas nos cursos re
la cio na dos ao assunto. O mercado tem de 
se pro fis sio na li zar, quer sejam os engenhei
ros projetistas ou os instaladores. Do ou
tro lado, as autoridades públicas precisam 
exigir essa evolução do mercado. No Cor
po de Bombeiros do Estado de São Paulo 
esse movimento já começou, com ações 
como a publicação do Código Es ta dual de 
Proteção contra In cên dios e Emer gên cias, 
a compra de via tu ras modernas e a evolu
ção da legislação de prevenção. Doravan
te, o papel do Corpo de Bombeiros será 
mais abrangente e minimizará o risco de 
perdas de vidas e do patrimônio. A

SILMAR DA SILVA SENDIN  é capitão do Corpo 
de Bombeiros, engenheiro civil, engenheiro de 
segurança, professor de Prevenção e Combate a 
Incêndios na Escola de Engenharia de Piracicaba 
(SP). Estudante de Engenharia Elétrica, integra a 
Comissão de Estudo da IT 25 e da NBR 17.505.

.

Deixe suas preocupações com a COOPMIL e tenha uma vida mais tranquila.

VOCÊ QUE SALVA VIDAS,
JÁ TEM MUITO COM O QUE SE PREOCUPAR.

Pacote completo de serviços: cheque especial, portabilidade de 
salário etc, com taxas e tarifas reduzidas para você �car completo.

Amparo para garantir o bem-estar da sua família nas mais  diversas 
situações, com assistências gratuitas funeral, psicologia e de
serviço social.

CONTA CORRENTE

Empréstimos e �nanciamentos para você organizar seu orçamento e 
realizar seus sonhos.

CRÉDITO

ASSISTÊNCIASINVESTIMENTOS
Aplicações diversi�cadas para você investir recursos com segurança
e conquistar a tranquilidade �nanceira.

PRODUTOS E SERVIÇOS
Soluções para facilitar o seu dia a dia, nas áreas de seguros, lazer,
convênios educativos e comerciais, cursos preparatórios, 
saúde bucal, entre outros.

 

www.coopmil.coop.br                /coopmil/coopmil

Há 26 anos, a COOPMIL trabalha em prol da qualidade de vida dos cooperados oferecendo soluções
�nanceiras de natureza social, com um amplo leque de produtos e serviços. 
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ALEMOA 2015
Por: Paulo Alexandre Barbosa

O Brasil sempre viveu da esperança de que 
dias melhores o aguardavam. Mas sem
pre teve dificuldade de concretizar seu 

po ten cial. Projetos que per mi ti riam o desenvol
vimento do País não saem do papel. O Brasil sem
pre foi, como classificava há mais de 70 anos o  
austríaco Stefan Zweig, o país do futuro.

Na in  f raes tr u tu ra, um dos principais pi
lares para garantir a melhoria da competitivi
dade brasileira no cenário in ter na cio nal, as in
tervenções custam a ser executadas. Esse é o 

grande dilema: quando temos os recur
sos, não temos os projetos. Quan

do temos os projetos ,  nos  
faltam os recursos.

Os pe río dos cíclicos 
de desenvolv imento, 

que nos fazem perma
necer em uma gran
de rod a g iga nte , 
dificultam o plane
jamento de longo 
prazo e a efetiva
ção de projetos es
truturantes, aque

les real men te com 
po ten cial de garan

tir a transformação 
do País.

Há décadas são dis
cutidos temas como a li

gação entre Rio de Janeiro e 
São Paulo por trem rápido, novas 

ro do vias para es coa men to de safra, 
aprofundamento do calado do canal do por

to, am plia ção da malha fer ro viá ria e maior uso de 
hi dro vias para transporte de cargas.

Santos, que possui o maior porto do Brasil, 
responsável por 25% da balança co mer cial, vê de 
perto toda essa movimentação sem o poder de 
resolvê  la e sentindo os impactos negativos da 
ausência de políticas concretas para o desenvol
vimento. A quantidade de veí cu los de turistas e 
caminhões aumenta. No entanto, faltam obras de 
acesso à cidade e ao porto.

Recentemente, um terminal de armazenagem 
de combustíveis que opera no porto teve sua área 
atingida por um grande incêndio, considerado o 
maior do gênero no País. Os pre juí zos ambientais 
e financeiros foram gigantescos. Uma das con
sequências foi a interrupção do acesso ao Porto 
de Santos por questão de segurança. Os seis mil 
caminhões que circulam dia ria men te pelo local  
tiveram de interromper suas atividades.

Os caminhões que chegam a Santos passam, 
ne ces sa ria men te, por um elevado com destino à 
re gião por tuá ria. Esse acesso, antes utilizado em 
mão dupla, foi am plia do no final dos anos 1990, 
sendo necessária mais de uma década de discus
são para poder tirá  lo do papel. Chegou com atraso  
de décadas e nada foi feito depois.

A lição que fica do incêndio na Alemoa é a ne
cessidade de investimentos e do desenvolvimen
to de ações específicas para via bi li zar obras de 
in fraes tru tu ra no Porto de Santos que permitam 
a movimentação de cargas para es coa men to da 
produção na cio nal.

A prefeitura, desde 2013, trabalha para o de
senvolvimento de um conjunto de obras que pos
sibilitem melhorar a entrada da cidade, garantin
do um novo acesso à re gião por tuá ria. Para isso, 
foi celebrado um convênio com a participação dos 
governos municipal, es ta dual e federal para cus
tear o projeto executivo, em fase final de elabora
ção pela Dersa. A cidade já obteve fi nan cia men to 
de R$ 290 milhões para a execução das obras que 
são de sua competência, as quais devem ser ini
cia das em breve. O governador Geraldo Alckmin 
participou ativamente das articulações para via
bi li zar o projeto e os recursos e o vice  presidente, 
Michel Temer, também se comprometeu com as 
intervenções ne ces sá rias. Cabe agora, depois do 
compromisso, ini ciar as obras.

O porto não é de Santos, o porto não é do Es
tado, o porto é um patrimônio do Brasil. É preci
so melhorar acessos, am pliar a malha fer ro viá ria 
e oferecer condições para garantir a competitivi
dade do produto na cio nal. Protagonizar investi
mentos é fundamental para manter o País na rota 
do desenvolvimento. A

O Brasil pode parar 
na entrada de Santos

PAULO ALEXANDRE BARBOSA , 
prefeito de Santos, assumiu seu 
primeiro mandato no dia 1-º de 
janeiro de 2013. Formado em 
Direito, iniciou na vida pública 
em 2002, tendo sido secretário 
de Desenvolvimento Econômico, 
Ciência e Tecnologia do Estado  
de São Paulo entre 2011 e 2012.
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F500 no Terminal de Alemoa.
Um dos recursos usados no combate à incêndio.

SOSSul, sempre presente nas operações de resgate.
Conheça mais sobre esse produto e outros sistemas de combate à incêndio em www.sossul.com.br

Cód. 1190203

O F-500 com tecnologia encapsuladora é 
o mais inovador aditivo concentrado para 
proporcionar sistemas à base de água, que 
combina num único produto as propriedades 
de um Agente Umectante (redução de tensão 
superficial) com a exclusiva Tecnologia 
Encapsuladora por Micelas e estabelece um 
enorme ganho de eficiência e rapidez no 
controle de incêndios e de materiais perigosos.

O incêndio no Terminal de Alemoa, Santos-SP, 
foi  considerad o     a  segunda    ocorrência mais grave 
no mundo em terminais de armazenamento 
de combustíve is     pelo   Corpo de Bombeiros do 
Estado de São Paulo.

Entre todos os esforços para combater as 
chamas, um produto, distribuído e vendido 
pela SOSSul: o F500 auxiliou na solução desse 
trágico episódio ocorrido no período de 2 a 9 
de abril de 2015.

Av. Comendador Franco, 2267
Telefone (41) 3071-9000
Guabirotuba - Curitiba - PR
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