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Prezados leitores, ao debruçar-me sobre os principais temas desta 
edição, um pensamento surgiu: inovar para melhorar. Acredito 
que ele sintetiza a maneira como a Corporação dos Bombeiros vem 

buscando, por meio de legislações, normas, pesquisas e equipamentos, dar 
o devido suporte e apoio ao seu patrimônio maior, que é o ser humano, 
aquele que abraçou uma profissão para se dedicar ao próximo.

As matérias que apresentamos a vocês nas próximas páginas mostram 
a grande responsabilidade que o ato de inovar encerra, posto em prática 

com a busca da excelência dos serviços prestados, do aprendizado com 
outras corporações e empresas, sem esquecer as vivências pretéritas que nos 

trouxeram ensinamentos para novas pesquisas, nunca renegando nossas origens.
Também não posso deixar de ressaltar que o Corpo de Bombeiros não é uma 

instituição por si só. Parcerias com colaboradores que comungam do mesmo 
ideal são fundamentais, como o Grupo de Resgate e Atenção às Urgências e 
Emergências (Grau), da Secretaria Estadual da Saúde, e sua equipe de profissionais 
comprometidos e abnegados, como a Dra. Maria Cecília Damasceno.

Ao finalizar, quero falar de idealismo, de pessoas que perseguem suas aspirações 
mantendo uma postura ética, profissional, isenta de vaidades, defendendo aquilo em 
que acreditam não por personalismo, mas sim respaldadas por uma coerência com 
a gestão pública, por princípios que regem a administração pública, respeitando, 
acima de tudo, opiniões contrárias. Assim, quero manifestar meu respeito e prestar 
minha homenagem ao ex-comandante do Corpo de Bombeiros, coronel Marco Aurélio 
Alves Pinto, pela forma como conduziu seu comando, fiel às suas convicções.

Igualmente, não posso deixar de desejar sucesso ao coronel Rogério Bernardes 
Duarte ao assumir o comando frente aos novos desafios. Tenho certeza e confiança 
em sua capacidade para prosseguir com os projetos atuais e futuros da instituição.

Agradeço ainda a todos que têm confiado e acreditado em nossa fundação.

Inovar para melhorar

Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho
Coronel PM – Diretor-presidente da Fundabom
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ENTREVISTA
Por: Tânia Galluzzi

No dia 15 de abril foi eleito o novo presi-
dente do Conselho Na cio nal dos Cor-
pos de Bombeiros Militares do Brasil 
(Ligabom), no Rio de Janeiro. O co-

mando do conselho, que congrega os Corpos de 
Bombeiros de todo o País, está agora nas mãos do 
coronel Carlos Helbingen Jú nior, comandante- 
 geral do Corpo de Bombeiros do Estado de  Goiás, 
que assume para o biê nio 2015–2016. Formado 
em Direito, com es pe cia li za ções em Direito Em-
pre sa rial, Gestão de Segurança Pública e Direito 
Administrativo e Cons ti tu cio nal e MBA em Li-
derança e Gestão de Corporações, o coronel Hel-
bingen comanda o CB de  Goiás desde 2011, tendo 
exercido vá rias funções, entre elas a de presidente 
do Conselho Na cio nal de Comandantes-  Gerais 
das Po lí cias Militares e dos Corpos de Bombeiros 
Militares do Brasil (CNCG) de 2014 a 2015. Nes-
ta entrevista, o ofi cial fala sobre a atua ção da liga, 
a importância da disseminação das boas práticas 
e o seminário que será rea li za do em novembro.

Quais são os objetivos da nova gestão da Ligabom?
Hoje temos três metas principais. A primeira, re la-
cio na da à atua ção dos bombeiros, é o Ciclo Com-
pleto de Bombeiro, que envolve o trabalho preven-
tivo ou normativo, a atua ção direta em ocor rên cias 
e desastres e a ação de perícia, objetivando a segu-
rança contra in cên dios. A segunda meta é o forta-
lecimento das ações parlamentares, visando apri-
morar a legislação com a finalidade de aperfeiçoar 
o serviço prestado pelo CB. Que re mos adotar uma 
postura mais pro fis sio nal e técnica nessas inter-
venções, evitando a omissão e a discrepância en-
tre as leis. E o terceiro objetivo é a troca de conhe-
cimento, divulgando o que de melhor é feito em 
cada Estado. Nesse sentido, o XV Seminário Na-
cio nal de Bombeiros (Senabom) e a II Feira In ter-
na cio nal de Prevenção de In cên dios e Emer gên-
cias (Fipie), que acontecerão em novembro em 
Goiânia (GO), serão fundamentais. Além do ci-
clo de palestras e do espaço para a troca de ex pe-
riên cias com bombeiros de todo o Brasil, teremos 

União na diversidade
Cel. Carlos Helbingen Júnior
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a oportunidade de aproximar os geradores das no-
vas tec no lo gias, que são os fornecedores, com os 
usuá rios, que somos nós.

Qual é hoje o principal desafio para a Ligabom?
A diversidade. Essa é justamente uma das razões 
da cria ção da liga. Até 1988, só os Corpos de Bom-
beiros de Brasília e do Rio de Janeiro tinham au-
tonomia em relação à Polícia Militar. Com a nova 
Constituição, as leis estaduais passaram a re cep-
cio nar essa modalidade e agora apenas os Corpos 
de Bombeiros de São Paulo e do Paraná con ti nuam 
vinculados à PM. Os demais já são autônomos ou 
estão em processo. Enquanto alguns vivem uma 
década de independência, outros estão dando os 
primeiros passos. São rea li da des bem diferentes.

O que mudou nesse processo?
Vou citar a ex pe riên cia do Corpo de Bombeiros de 
 Goiás, que se tornou autônomo em 1990. A come-
çar pela formação. Todos os oficiais eram forma-
dos em São Paulo. Tínhamos de vir para cá para 
fazer o curso. O contingente também mudou mui-
to. Eram 658 homens, que aten diam quatro mu-
ni cí pios. Hoje somos 2.800 homens e estamos 
em 42 cidades. O crescimento foi indiscutível, 
transmitindo à so cie da de maior sensação de se-
gurança. Estamos onde precisamos estar. Isso foi 
possível com investimento e gestão própria de re-
cursos. Mas a afinidade e a integração com a Po-
lícia Militar não mudou. O que temos é uma au-
tonomia jurídica e de recursos humanos, que é 
decisiva, uma vez que se trata de demandas dis-
tintas. A demanda da Polícia Militar é a seguran-
ça. A dos bombeiros é o atendimento às emer gên-
cias e a proteção contra in cên dios. Se não houver 
uma grande emergência, o Corpo de Bombeiros 
não é lembrado, e sem a cobrança por parte da 
so cie da de não há investimento.

A autonomia na gestão permitiu ao CB de  Goiás 
investir mais na formação de seus homens. Na dé-
cada de 1990 os cursos de formação de oficiais 
con ti nua ram sendo rea li za dos em outros Estados, 
como Brasília e Rio, até que em 1999 foi cria do em 
Goiânia o Centro Tecnológico de Ensino (CTE), 
onde alunos que ingressavam como civis fa ziam 
o curso de formação e tornavam-  se bombeiros e 
os que já eram militares entravam para aprender 
melhores técnicas e procedimentos operacionais. 
O CTE foi extinto em 2009, com a cria ção da Aca-
demia de Bombeiro Militar, que forma praças e 
oficiais e ministra cursos de es pe cia li za ção. Além 
de uma formação mais atrativa para quem tem vo-
cação e quer ser bombeiro, a autonomia possibilita 

um atendimento mais ágil às necessidades das po-
pulações locais. O Corpo de Bombeiros trabalha 
junto ao governo e, quando detectada uma neces-
sidade em determinado município, o pedido é en-
caminhado ao poder público, que abre um con-
curso para o aumento do quadro. Cada Estado 
teve uma ex pe riên cia diferente, mas a am plia ção 
do efetivo aconteceu em todo o País.

Afora os objetivos já citados, qual é a principal 
bandeira da Ligabom atual men te?
A discussão e implantação da Política Na cio nal 
dos Corpos de Bombeiros Militares na Seguran-
ça Pública1. Ela já está em tramitação e pode dar 
um real nor tea men to para a atua ção do Corpo de 
Bombeiros em nível na cio nal. Os Estados mante-
rão sua autonomia para fazer ajustes específicos, 
mas haverá uma coluna dorsal.

Isso mostra que todo o sistema está amadure-
cido, discutindo as questões sem corporativismo, 
com foco no interesse público. A

1 O projeto que estabelece suas diretrizes foi aprovado 
no dia 5 de maio pela Comissão de Assuntos Econômi-
cos e agora aguarda votação na Comissão de Constitui-
ção, Justiça e Cidadania do Senado Federal. Em linhas 
gerais, a política aborda a promoção da integração dos 
entes federativos, a prio ri za ção das ações de prevenção 
e educação, a modernização dos Corpos de Bombeiros 
Militares, a cria ção de grupos de pronta resposta e a nor-
mativização da segurança contra in cên dios e pânico. 
A proposta define objetivos específicos dessa política, 
como rea pa re lhar os Corpos de Bombeiros Militares, 
expandir seus serviços nos mu ni cí pios e desenvolver 
ações regulares de capacitação. Outra ação específica 
visa implementar políticas públicas voltadas ao desen-
volvimento da indústria na cio nal de veí cu los, mate-
riais e equipamentos utilizados por essas corporações. 
(Fonte: Agência Senado)

Senabom deve receber 
10 mil participantes

O XV Seminário Na cio nal de Bombeiros (Senabom) 

e a Feira In ter na cio nal de Prevenção de In cên dios e 

Emer gên cias (Fipie) serão rea li za dos entre os dias 

11 e 13 de novembro no Centro de Convenções da 

PUC-  GO, em Goiânia. Com o objetivo de divulgar 

novas técnicas, legislações e tec no lo gias, o evento 

deve contar com cerca de 10 mil participantes, en-

tre bombeiros militares do Brasil e da América La-

tina, brigadistas e profissionais das   áreas de cons-

trução civil, saú de e segurança contra in cên dios e 

pânico, bem como 130 expositores. O evento será 

promovido pelo Corpo de Bombeiros de  Goiás, 

com apoio da PUC-  GO, do CNCG e da Ligabom.
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EVENTO
Por: Tânia Galluzzi

1

Já tradicional, 
a festa deste 
ano teve 
corrida de rua, 
competição 
entre 
bombeiros de 
vários Estados 
e a entrega de 
novas viaturas.
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Com a participação de cerca de seis mil 
pes soas, entre civis e militares, foi 
rea li za da, na manhã do dia 28 de 
junho, a 20 –ª Corrida Bombeiros. 
O percurso circundou o Parque da 

Independência, no bairro do Ipiranga, em São Pau-
lo, abrindo as comemorações do Dia do Bombeiro, 
celebrado na cio nal men te em 2 de julho.

Tra di cio nal evento comemorativo, a festa deste 
ano foi marcada pela entrega das 131 novas via tu-
ras ao Corpo de Bombeiros de São Paulo (ver ma-
téria na página 16), contando com a participação 

de autoridades como o governador do Estado, Ge-
raldo Alckmin, e o secretário de Segurança Públi-
ca, Alexandre de Mo raes. A programação incluiu 
também a entrega da medalha do Centenário do 
Corpo de Bombeiros a 31 militares e 34 civis, en-
tre eles o presidente da Assembleia Legislativa do 
Estado de São Paulo, deputado Fernando Capez, 
e ao Fundo So cial de So li da rie da de, que tem à 
frente a primeira-  dama do Estado, Lu Alckmin.

Em entrevista aos jornalistas presentes no even-
to, Geraldo Alckmin afirmou que o Código Es ta-
dual de Proteção contra In cên dios e Emer gên cias 
(ver matéria na página 14) representa um avanço 
para a população de São Paulo, ao garantir maior 
eficácia ao serviço prestado pelo Corpo de Bom-
beiros. “Vejo esse processo de reen ge nha ria com 
grande en tu sias mo”, afirmou o governador, ressal-
tando aspectos como a adoção de novas tec no lo-
gias, o projeto dos postos sustentáveis e o progra-
ma de bombeiros vo lun tá rios.

Completando as festividades, o parque foi pal-
co do 4–º Desafio Bombeiros, prova que envolveu 
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1 (página dupla anterior) O público 
compareceu em grande número 
no Parque da Independência para 
acompanhar as comemorações 
do Dia do Bombeiro e conhecer 
as novas viaturas entregues 
ao Corpo de Bombeiros

2 O então comandante do 
CB, coronel Marco Aurélio 
Alves Pinto, falou sobre as 
inovações na corporação

3 Ricardo Gambaroni, 
comandante da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo; 
Geraldo Alckmin, governador 
do Estado, Alexandre Moraes, 
secretário de Segurança Pública; 
Fernando Capez, deputado 
estadual; João Camilo Pires de 
Campos, general do Exército 
(na ocasião comandante militar 
do Sudeste); e Mágino Alves 
Barbosa Filho, secretário 
adjunto de Segurança Pública

4 Coronel Cassio Roberto 
Armani, então coordenador 
Operacional do CB, e o coronel 
Rogério Bernardes Duarte, 
subcomandante do CB na data

5 Trinta e um militares  
e 34 civis receberam a  
medalha do Centenário  
do Corpo de Bombeiros
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24 equipes masculinas, nove duplas femininas e 
sete competidores na categoria in di vi dual. Eles 
disputaram os melhores tempos em cinco ati-
vidades: colocação de traje de bombeiro e equi-
pamento de proteção respiratória (EPR); subida 
em locais elevados e içamento de mangueira; de-
monstração de força e resistência; deslocamento 
de mangueira pressurizada e combate a incêndio; 
e exercício de resgate.

A Fundação de Apoio ao Corpo de Bombeiros 
da Polícia Militar do Estado de São Paulo apro-
veitou a oportunidade para fazer o lançamento 
ofi cial da Revista Fundabom.                                  A
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6 A criançada se divertiu com 
o Desafio Bombeiro Mirim

7 Bombeiros do Rio de Janeiro, 
Presidente Prudente e do Distrito 
Federal venceram o desafio.

8 As provas exigiam 
força e resistência.

9 Bombeiras vencedoras  
da 20-ª Corrida Bombeiros.

20 –ª Corrida Bombeiros  
– Bombeiros vencedores
Homens
1–º – Josilo Josué de Lima

2–º – Marcos Rogério Donizetti Gomes

3–º – Alexandre Justo de Almeida

Mulheres
1–º – Maria Aparecida Vecchio

2–º – Adria na Lean dro de Araú jo

3–º – Naiara Cristina Xa vier de Sá

4–º Desafio Bombeiros – Vencedores
Equipe Masculina
2–º sarg Guilherme Machado Tavares (GOCG); 

cabo Alexandre dos Santos Fernandes (1–º GBM); 

cabo Marcelo Victor Ribeiro Hespanhol (DBM 

3/5); cabo Leonardo Silva Ribeiro (4–º GBM),  

além dos suplentes: 2–º sarg Sandro Gripho  

(CRD) e cabo Santiago Prata (4–º GMar)  

– Corpo de Bombeiros do Rio de Janeiro

Categoria Dupla Feminina
1–º ten PM Maria de Fátima Rosa Franco  

e 1–º sarg Carla Cristina Martins da Silva Souza 

– 14–º GB Presidente Prudente (Corpo de 

Bombeiros de São Paulo)

Categoria In di vi dual
2–º sarg Bernardo Queiroz Viegas  

– Corpo de Bombeiros do Distrito Federal
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INOVAÇÃO NO CB
Por: Tânia Galluzzi

O Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo está em trans-
formação. A pedra de toque desse pro-
cesso foi lançada no dia 6 de janeiro de 
2015, com a sanção da Lei Complemen-

tar n–º 1.257, instituindo o Código Es ta dual de Proteção 
contra In cên dios e Emer gên cias. Moderno e de sa fia dor, 
ele encerra uma série de inovações que prometem rede-
senhar a corporação, am plian do e aprimorando a atua ção 
do Corpo de Bombeiros (CB) em todo o Estado.

Previsto desde a promulgação da Constituição Es ta-
dual, em 1989, o projeto de código para a área de emer-
gên cias ficou por anos parado na Assembleia Legislativa, 
vindo à tona com a comoção provocada pelo incêndio na 
boa te Kiss, no Rio Grande do Sul, em 2013. Aproveitan-
do o momento, o deputado es ta dual (hoje federal) Sérgio 
Olímpio Gomes conseguiu atrair a atenção para a discus-
são do projeto, elaborado pelo comando do CB — ca pi-
ta nea do na época pelo coronel Reginaldo Campos Re-
pulho —, com o apoio do coronel Marco Aurélio Alves 
Pinto, então secretário-  chefe da Casa Militar.

Es sen cial men te, o código visa aprimorar o atendi-
mento do Corpo de Bombeiros às emer gên cias, com foco 
na gestão de riscos. Isso significa proa ti vi da de sem per-
da da rea ti vi da de, postura orien ta da por três eixos es-
tratégicos: prevenção de acidentes, redução da máquina 
administrativa e aperfeiçoamento ope ra cio nal.

No código agora em vigor, tais planos estão sendo co-
locados em prática com a cria ção do Sistema Es ta dual de 
Emer gên cias e do Fundo Es ta dual de Segurança contra 
In cên dios e Emer gên cias (Fesie) e com a dotação de po-
der de polícia ao CB. Essas ações têm uma série de des-
dobramentos, como veremos nas próximas páginas, inau-
gurando uma nova fase para o Corpo de Bombeiros, na 
qual a ra cio na li za ção dos recursos promoverá reduções 
de gastos públicos e maior oferta de serviços à so cie da-
de. Para o coronel Marco Aurélio, então comandante do 
Corpo de Bombeiros de SP [entrevista rea li za da no dia 
16 de julho], ainda é cedo para di men sio nar todos os im-
pactos das mudanças em curso. No entanto, ele afirma 
que “essas mudanças certamente serão positivas tanto 
para o Corpo de Bombeiros quanto para a segurança e 
a qualidade de vida da população, e a cada dia descobri-
mos novas possibilidades”.

Nas ma té rias a seguir, conheça as inovações que estão 
sendo implantadas.

Mais e melhor
CÓDIGO ESTADUAL DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIOS 

E EMERGÊNCIAS MODERNIZA A ATUAÇÃO DO CORPO 

DE BOMBEIROS, VISANDO À REDUÇÃO DO GASTO PÚBLICO 

E À AMPLIAÇÃO DA OFERTA DE SERVIÇOS À SOCIEDADE.
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INOVAÇÃO NO CB
Por: Tânia Galluzzi

M odernas, efi cien tes e customizadas. 
Assim são as via tu ras ofi cial men te 
entregues pelo governador Geraldo 
Alckmin ao Corpo de Bombeiros 

de São Paulo no dia 28 de junho, durante a festa 
em homenagem ao Dia do Bombeiro. No total, a 
corporação recebeu 131 veí cu los — 41 auto bom-
bas, 40 auto tanques e 50 motocicletas —, inves-
timento es sen cial nesse momento de renovação 
do Corpo de Bombeiros (CB). As estrelas dessa 
aquisição são as 21 via tu ras auto bomba importa-
das da norte-  americana Spartan ERV, com chassi 
Metro Star Cab e lay out customizado para a ação 
dos bombeiros e atua ção em am bien tes críticos.

No modelo Pumper Star Se ries, as unidades 
trazem uma série de detalhes que simplificam a 
ação dos bombeiros, como explica o coronel Wag-
ner Bertolini Jú nior, comandante do Comando de 
Bombeiros Metropolitano. Maçanetas maiores 

facilitam o manuseio com luvas, e botões redun-
dantes no painel de comando minimizam a chan-
ce de falhas. O piso mais baixo da cabine favore-
ce a entrada e saí da dos bombeiros já equipados 
com o EPI, da mesma forma que os bancos têm 
espaço para o encaixe dos cilindros de ar respirá-
vel, possibilitando que os bombeiros se equipem 
com facilidade durante o trajeto até a emergên-
cia. Desenhadas dentro das normas da as so cia ção 
americana Na tio nal Fire Pro tec tion As so cia tion 
(NFPA), as via tu ras que agora servem o Corpo 

Novas viaturas 
dinamizam o 

atendimento às 
emergências

 O CB recebeu 21  
auto bombas com layout 
customizado para a 
operação dos bombeiros

 Parte das motos será usada na linha de frente, agilizando o primeiro atendimento
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de Bombeiros do Estado de São Paulo são ajusta-
das para as necessidades brasileiras, com tanques 
de água com capacidade para 5.000 litros. Com 
bombas de 1.250 gpm, as via tu ras vêm equipadas 
com sistema de espuma por ar comprimido (Com-
pressed Air Foam System – CAFS) e pacote de si-
nalização de advertência com LED. A carroceria 
em alumínio e aço inoxidável garante uma longa 
vida útil aos veí cu los. De acordo o coronel Berto-
lini, os 131 veí cu los serão dis tri buí dos pelos gru-
pamentos espalhados por todo o Estado, sendo 

que as via tu ras Spartan estão sendo destinadas 
aos maiores centros (uma delas ficará na Escola 
Su pe rior de Bombeiros para ensino e instrução). 
Das motos, 20 entram para o programa cria do no 
ano 2000. Atuan do na linha de frente, elas con-
ferem maior rapidez ao primeiro atendimento às 
emer gên cias, principalmente naquelas que envol-
vem vítimas necessitando de estabilização para o 
transporte ao hospital. As outras 30 motocicletas 
serão destinadas ao serviço de vistoria técnica de 
edificações pelas unidades em todo o Estado. A
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INOVAÇÃO NO CB
Por: Ten Cel Eduardo Rodrigues Rocha

s atividades de segurança contra in cên dios 
e emer gên cias sempre foram desenvolvidas 

pelo Corpo de Bombeiros de São Paulo 
e estão diretamente re la cio na das à sua missão: 
preservação da vida, do meio am bien te e do pa-
trimônio. Entre essas atividades, intensificadas 
a partir da década de 1970 sobretudo após os in-
cên dios nos edi fí cios Andraus (1972) e Joel ma 
(1974), estão a análise de projetos de segurança 
contra in cên dios e as vis to rias em edificações e 
  áreas de risco. Tais práticas geram a cobrança de 
emolumentos (receitas de serviços), que são cre-
ditados ao Fundo Es pe cial de Despesas da Polí-
cia Militar, por não haver um fundo es pe cial de 
despesas no âmbito do Corpo de Bombeiros (CB). 
Embora constitua unidade orçamentária própria 
desde 1992, o CB é subordinado administrativa-
mente à Polícia Militar do Estado de São Paulo.

Porém isso está mudando. Com a 
promulgação da Lei Complementar  
n–º 1.257, o poder executivo foi autori-
zado a  criar o Fundo Es ta dual de Segu-
rança contra In cên dios e Emer gên cias 
(Fesie), destinado ao reequipamento, 
modernização e expansão dos servi-
ços de bombeiros, bem como à univer-
salização dos conhecimentos oriun-
dos das ações de pesquisa nessa área.

Os fundos especiais surgiram com 
o objetivo de facilitar a operação da 
administração pública, agilizando 
processos e visando, principalmente, 

Fesie alicerça 
modernização do CB

à satisfação do interesse público. Os fundos espe-
ciais de despesa pos suem uma premissa: cons ti-
tuem uma forma de obtenção de dinheiro pelo 
Estado, con di cio na da à devolução de tais recur-
sos por meio da rea li za ção de despesas públicas 
re la cio na das obri ga to ria men te às atividades do 
órgão gerador da receita.

O Fesie, ou Fundo de Bombeiros como vem 
sendo chamado, será produto da arrecadação das 
taxas decorrentes das atividades de segurança 
contra in cên dios e emer gên cias e das multas pre-
vistas na lei complementar que o instituiu, bem 
como das doa ções de pes soas físicas ou jurídicas, 
públicas ou privadas, nacionais, estrangeiras ou 
multinacionais, dentre outras fontes que forem 
atri buí das ao fundo após sua regulamentação.

A administração do Fesie deverá ser feita por 
um conselho gestor, presidido pelo comandante 

do Corpo de Bombeiros, e contará com a partici-
pação da so cie da de civil. Qualquer despesa pode-
rá ser suportada pelos recursos do Fundo de Bom-
beiros, desde que esteja vinculada às atividades 
institucionais do CB. Isso representa um grande 
avanço no suporte ao aprimoramento dos ser-
viços prestados à so cie da de, reforçando o com-
promisso do Estado de São Paulo como presta-
dor de serviços públicos de boa qualidade. Assim 
sendo, deve haver um efetivo planejamento das 
ações pretendidas com a aplicação dos recursos 
auferidos, planificação que deve estar interligada  
às previsões de arrecadação. A

TENENTE-  CORONEL EDUARDO RODRIGUES ROCHA   
é chefe do Departamento de Finanças e Patrimônio  
do Corpo de Bombeiros.
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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



INOVAÇÃO NO CB
Por: Tânia Galluzzi

O Sistema Es ta dual de Emer gên cias, 
um dos pilares do Código Es ta dual 
de Proteção contra In cên dios e Emer-
gên cias, representa uma inovação de 

gestão. Por meio de par ce rias, ele integra e har-
moniza órgãos públicos e privados, unindo Polí-
cia Militar, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, 

Guar da Civil Municipal e con ces sio ná rias de ser-
viços públicos. Mais do que isso, o sistema coloca 
lado a lado bombeiros militares, bombeiros públi-
cos municipais, bombeiros públicos vo lun tá rios e 
bombeiros civis, além dos Planos de Auxílio Mú-
tuo (PA M) e das Redes Integradas de Emergên-
cia (Rinem). Tal estrutura representa uma nova 

Sistema de 
Emergências une 
bombeiros militares, 
civis e voluntários
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 Formatura na Escola 
Superior de Bombeiros, 
em Franco da Rocha
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forma de levar o serviço do Corpo de Bombeiros 
(CB) a todo o Estado de São Paulo. A ideia é uma 
só: somar esforços para am pliar a capilaridade do 
CB, fazendo que o organismo chegue a um núme-
ro maior de cidades. Hoje, o Corpo de Bombeiros 
de São Paulo, com seus 8,5 mil homens, está pre-
sente em 156 mu ni cí pios, que representam 80% 
da população do Estado.

Objetivando expandir essa atua ção, o novo sis-
tema classifica os mu ni cí pios de acordo com sua 
população. As cidades com até 25 mil habitantes 
serão atendidas pelos bombeiros públicos vo lun-
tá rios, figura até então inexistente em São Pau-
lo. “O Estado de São Paulo tem 645 mu ni cí pios. 
Desses, 428 têm população in fe rior a 25 mil ha-
bitantes, dos quais menos de 15 têm unidades do 
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. Esse é o 
nosso foco”, afirma o major Martinho de Mo raes 
Neto, chefe da 1–ª Seção do Estado Maior do Cor-
po de Bombeiros. Ele explica que a aprovação do 
Código Es ta dual de Proteção contra In cên dios e 
Emer gên cias regulamentou a figura do bombei-
ro voluntário. Contudo, falta estabelecer seus di-
reitos e obrigações. Eles serão definidos pelo Pro-
grama Es ta dual de Bombeiros Vo lun tá rios, que 
está sendo de li nea do. Para sua implantação, o CB 
vem rea li zan do um diag nós ti co so cioe co nô mi co 
de cada município, pois as rea li da des são muito 
he te ro gê neas. “Começaremos a implantar o pro-
grama nos 100 mu ni cí pios com maior uniformi-
dade de objetivos e necessidades, grupo que deve 
estar definido até o final deste ano.”

Já as localidades que pos suem entre 25 mil e 
50 mil habitantes disporão de bombeiros públi-
cos municipais, servidores públicos civis con-
tratados pelo poder municipal, quadro que será 
am plia do. Os mu ni cí pios que apresentam entre 
50 mil e 100 mil habitantes adotarão o modelo 
de bombeiros mistos, combinando o trabalho 
dos bombeiros militares com o dos bombeiros 
públicos municipais. E nas cidades com mais de 
100 mil habitantes o atendimento à população 
con ti nua rá sendo feito predominantemente pelos  
bombeiros militares.

A responsabilidade pela gestão de toda essa es-
trutura, desde o treinamento e a capacitação até 
a padronização dos procedimentos e equipamen-
tos, é do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar. 
De acordo com o major Martinho, o projeto será 
colocado em prática de forma progressiva, respei-
tando as rea li da des locais e envolvendo a Esco-
la Su pe rior de Bombeiros, em Franco da Rocha.

Como a integração de todos os agentes que 
compõem o novo sistema é fundamental, o Cor-
po de Bombeiros está trabalhando para dissemi-
nar seu modus operandi junto aos bombeiros ci-
vis. “Precisamos que o pro fis sio nal privado esteja 
devidamente capacitado, conheça nossa doutri-
na e fale a mesma linguagem dos demais compo-
nentes do sistema”, comenta o major. Nesse senti-
do, há dois anos o cre den cia men to de cursos para 
bombeiros civis é feito pelo CB e a expectativa é 
que todos os alunos passem pelo menos um dia na  
escola de bombeiros ao final do treinamento. A
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Projeto do posto 
sustentável vai 

otimizar operação 
dos quartéis

INOVAÇÃO NO CB
Por: Tânia Galluzzi

Uma das ações mais efetivas para a ra cio na-
li za ção de custos no Corpo de Bombei-
ros é a nova arquitetura de seus quartéis. 

O projeto do posto sustentável nasceu, como afir-
ma o tenente-  coronel Wagner Mora, subchefe do 
Estado-  Maior, da necessidade de otimizar recur-
sos humanos e estruturais. Ele conta que, nos úl-
timos 20 anos, o número de postos duplicou, em 

função do crescimento das cidades. Porém, o efe-
tivo não acompanhou tal movimento, tornando 
os quartéis su per di men sio na dos. E o novo projeto 
vem para ajustar tal configuração.

O plano readequará os postos já existentes e 
será usado também nas novas unidades, pro pi-
cian do maior agilidade e efi ciên cia para a organi-
zação. “A estrutura será menor, mais simples e mais 
barata. Como os quartéis poderão ser fechados, 
não exigindo a permanência de homens durante 
o atendimento às emer gên cias, teremos mais gen-
te na rua”, afirma o tenente-  coronel. O reaprovei-
tamento das equipes também será incrementado 

Água da Chuva

Ventilação 
Circular

Se você optar pelo 
sistema de calhas de 

captação, poderá 
aproveitar esse recurso 

em abastecimento do AB 
e do Posto de Bombeiros. 

Há uma caixa d’água 
própria para esse fim.

Energia Solar

Instaladas no telhado, 
placas coletoras captam a 
energia do sol, usada para 

esquentar a água do banho. 
Outra opção ecologicamente 

correta é o aquecedor a gás. 

Pia do Vaso
Reduz em 25% o 

consumo de água na 

descarga. O líquido que 

desce pelo ralo é 

reaproveitado para a 

descarga. Um sistema de 

limpeza impede que bactérias 

do vaso retornem à pia.

O ar entra pelas 
portas se aquece 

dentro da casa, sobe 
e desce pelas 

aberturas do alto da 
parede do corredor. 

Assim, o Posto 
permanece 

fresco.

Lâmpadas LED
Compostas por condutores 
orgânicos, são quatro vezes 

mais eficientes que as 
lâmpadas incandescentes. 

Duram 50% vezes mais e são 80% 
mais econômicas na conta de luz.

Piso Drenante

Área 
Verde

Portão
Automático

Vigilância 

eletrônica pela Web

O asfalto de 
cerâmica 
impede que a 
chuva se inflitre no 
solo,  aumentando a 
chance de alagamento. 
Melhor só assentar 
blocos intertravados de 
concreto sobre uma 
camada de areia, sem rejunte: 
a água escorre pelas fendas e 
chega ao lençol freático.

Quartéis com 
área verde, 
visando a 
compensação 
de carbono.

Telhado Inteligente
Ecologicamente sustentável, 

com mínima absorção de 
calor e umidade, baixa 

transmissão termoacústica e 
resistente ao intemperismo. 

Por ser leve e de fácil 
manuseio reduz o custo 

final da obra.

Permite o fechamento 
total do posto, 

proporcionando o 
redirecionamento do 

bombeiro que ficaria na 
sentinela para o 

atendimento operacional. 

Despacho 
Remoto

Sistema de alarme e 
altofalantes interligados 

à central de operações de 
bombeiros regional, 

permitindo o acionamento 
remoto para atendimento 

de emergências. 

Enxuto: 
Edificação pequena, barata, de fácil 
execução, totalmente fechada e baixo 
custo de manutenção.

Tecnológico: 
Portão automático, vigilância por 
câmeras na Web, despacho de viaturas 
para ocorrêncais de forma remota por 
altofalante ou tablet/smartphone.

Sustentável: 

As novas unidades do Corpo de 
Bombeiros são totalmente sustentáveis 
e reutilizam energia renovável, inclusive 
com captação de água da chuva para 
abastecer suas viaturas.

Posto de Bombeiros Sustentável

Quartel
Enxuto, Tecnológico e Sustentável

Vantagens Competitivas:
- Baixo custo de manutenção

- Menor efetivo para sua operação

- Modular ( para cidades grandes 

ou pequenas )

Racionalização de custos – redução do gasto público – eficiência – maior oferta de serviço público
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com o uso de novas tec no lo gias, facilitan-
do, por exemplo, o despacho de via tu ras 
de forma remota e reduzindo o tempo de 
resposta às ocor rên cias.

O projeto foi en via do à Secretaria de 
Habitação, que indicará a empresa respon-
sável pelo projeto executivo. Os detalhes 
ainda estão sendo discutidos, mas os quar-
téis serão tér reos ou com dois pavimentos 
e terão no máximo 500 m2 de área cons-
truí da, comportando duas via tu ras e uma 
equipe de seis pes soas por turno.

O primeiro posto sustentável deve 
ser cons truí do na zona Norte da capital 

paulista, em 2016. Trata-  se do 2o Grupa-
mento do Comando de Bombeiros Metro-
politano, cuja  atual sede, na zona norte, será 
cedida à Secretaria da Habitação em troca 
da construção do novo quartel. Para o es-
paço  atual estão previstas mo ra dias para 
a população de baixa renda.

O rea li nha men to de todas as unidades 
é um plano de longo prazo, como afirma o 
tenente-  coronel Wagner Mora. A intenção 
do Corpo de Bombeiros é am pliar a estru-
tura a partir do ma pea men to das ocor rên-
cias, cobrindo   áreas com a construção e o 
rea lo ca men to dos postos. A

Sustentabilidade é o alicerce
O projeto dos novos postos segue três 

premissas: será enxuto, tecnológico e 

sustentável. Ele prevê uma edificação 

pequena, barata, de fácil execução, to-

talmente fechada e com custo de ma-

nutenção reduzido. Está prevista a ins-

talação de portão automático, vigilância 

por câmeras via internet e despacho 

remoto de via tu ras para ocor rên cias 

por alto-  falante ou dispositivos mó-

veis. Além disso, os quartéis contarão 

com recursos que os tornarão am bien-

tal men te corretos, como captação de 

água da chuva, uso de energia solar e 

ventilação natural. Outra característi-

ca importante do projeto é o fato de 

ele ser modular, adequando-  se ao por-

te e às necessidades do município ou  

re gião no qual estará inserido.
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INOVAÇÃO NO CB
Por: Tânia Galluzzi

O Código Es ta dual de Proteção contra In-
cên dios e Emer gên cias trará mudanças 
significativas ao Corpo de Bombeiros 

da Polícia Militar de São Paulo (CB). De início, 
algumas alterações serão sentidas apenas pelos 
membros da corporação e outras serão rapida-
mente percebidas pela comunidade. Entre essas, 
a de maior visibilidade é o poder de polícia confe-
rido ao CB, permitindo a vistoria de imóveis sem 
a solicitação do pro prie tá rio.

No dia em que a Lei Complementar n–º 1.257 
entrou em vigor, 6 de julho, o assunto virou pauta 
dos principais veí cu los de comunicação do Esta-
do, sobretudo porque a partir de agora con do mí-
nios sem o Auto de Vistoria do Corpo de Bombei-
ros (AVCB) ou com o documento vencido podem 
ser vis to ria dos sem aviso prévio, estando sujeitos 
a advertência e multa. Se os bombeiros entende-
rem que há risco iminente ou po ten cial às pes soas 
envolvidas, o imóvel poderá ser interditado. Até 
a entrada em vigor da lei, o CB só podia fiscalizar 
estabelecimentos e pré dios que ha viam solicitado  
o AVCB ou em caso de emergência.

Contudo, o caráter da medida é preventivo, e 
não punitivo, como explicam o major Marcelo Ale-
xandre Cicerelli e o capitão Renato da Silva Leite, 
ambos do Departamento de Prevenção do Cor-
po de Bombeiros. Um plano de fiscalização está 
em elaboração, listando as prio ri da des com base 
em dados estatísticos, de nún cias e solicitações de 

autoridades. O foco ini cial são instalações de alto 
risco, como casas noturnas e hospitais. Permane-
cem isentas do auto de vistoria, e portanto, de fis-
calização, as edificações de uso re si den cial uni-
fa mi liar. Ao ins pe cio nar um imóvel e encontrar 
irregularidades, a primeira medida dos bombei-
ros será a notificação. Verificando-  se a permanên-
cia do problema, o pro prie tá rio poderá ser multa-
do, com possibilidade de o valor ser dobrado em 
caso de reincidência. O passo seguinte é a cassa-
ção do AVCB ou o encaminhamento do pedido de 
interdição à prefeitura. Todas as ações são passí-
veis de recurso por parte dos interessados. Os va-
lores das multas va riam de 10 a 10 mil Ufesp (Uni-
dade Fiscal do Estado de São Paulo), que hoje é de 
R$ 21,25. As multas se alteram de acordo com o 
grau de risco, ocupação, área cons truí da, atividade  
exercida no local e gravidade da infração.

O major Cicerelli acredita que haverá um au-
mento considerável na demanda do serviço de 
fiscalização que já é exercido pelo CB. Para tan-
to, será cria da uma estrutura para fazer a gestão 
dos processos e membros da corporação serão 
treinados e cre den cia dos para essas novas ativi-
dades. Em 2014 o Corpo de Bombeiros de São 
Paulo atendeu a 287 mil solicitações, entre aná-
lises de projeto, vis to rias, for mu lá rios de atendi-
mento técnico e esclarecimentos de dúvidas — 
que chegam pelo Via Fácil Bombeiro — e emitiu 
111 mil autos de vistoria. A

Poder de polícia  
       intensifica prevenção

Fo
to

: 
C

b 
A

le
x 

R
od

ri
gu

es

24 REVISTA FUNDABOM setembro 2015



INOVAÇÃO NO CB
Por: Tânia Galluzzi

O Programa de Bonificação para 
o Corpo de Bombeiros é mais 
uma peça no processo de reno-

vação na gestão da corporação. Apesar 
de não fazer parte do Código Es ta dual 
de Proteção contra In cên dios e Emer-
gên cias, o projeto está alinhado com a 
filosofia do aprimoramento da gestão.

A bonificação por resultados na área 
de segurança pública em São Paulo co-
meçou no ano passado, com a promul-
gação da Lei Complementar n–º 1.245, 
em 27 de junho. Parte do programa SP 
Contra o Crime, ela estabelece o pa-
gamento de bônus pelo cumprimen-
to de metas aos integrantes das po lí-
cias civil, técnico-  cien tí fi ca e militar. 
O objetivo é reduzir os índices de cri-
minalidade em São Paulo e pre miar os 
policiais com bom desempenho. Para 
tanto, foram estabelecidas metas de 
redução de três indicadores estratégi-
cos para o Estado, para re giões e para 
  áreas de atua ção. Os policiais das   áreas 
que atingirem tais metas serão bonifi-
cados. Os indicadores são: vítimas de 
letalidade vio len ta (V LV), incluindo 
ho mi cí dios dolosos e la tro cí nios; rou-
bos, abrangendo roubos de rua e a re-
si dên cias e co mér cios; e roubos e fur-
tos de veí cu los, que entram em uma 
categoria diferente dos demais roubos.

Atento aos be ne fí cios do projeto 
tanto à população quanto à própria 
polícia, o Corpo de Bombeiros (CB), 
que tem um plano de redução de aci-
dentes desde 2012, formou um grupo 
de trabalho para aperfeiçoar o sistema 

de bonif icação e incluir 
o CB no programa.

Para que isso ocorra, a 
lei terá de ser alterada para 
passar a incluir metas es-
pecíficas para o Corpo de 
Bombeiros, que já foram 
propostas. São elas: redução 
do número de in cên dios em 
edificações sujeitas à regulari-
zação de segurança contra in cên-
dios; redução do número de in cên dios 
em edificações isentas da regulariza-
ção de segurança contra in cên dios (re-
si dên cias uni fa mi lia res); redução dos 
óbitos por afogamento nos locais su-
jeitos à prevenção pelo Corpo de Bom-
beiros; e redução do tempo de resposta 
às emer gên cias de bombeiros.

De acordo com o major Humberto 
Cesar Leão, chefe da divisão de ges-
tão da Coor de na do ria Ope ra cio nal do 
Corpo de Bombeiros, o banco de da-
dos dos atendimentos feitos pelo Cor-
po de Bombeiros foi en via do à Secre-
taria de Segurança Pública, que está 
agora ava lian do o projeto e rea li zan-
do simulações visando ao estabele-
cimento das metas para o sistema de 
bonificação. “Uma premissa básica 
é que as metas devem ser de sa fia do-
ras, mas exequíveis”, afirma o major. 
Para os próximos meses está prevista 
a publicação dos principais indicado-
res de bombeiros no site da Secretaria 
de Segurança Pública e a expectativa 
é que a bonificação ao efetivo do CB 
se inicie em 2016. A

Bonificação por 
resultados deve 
chegar em 2016
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„A melhor maneira de lidar com um 
incêndio infernal é de uma distância segura.“

Novo Magirus AirCore.
Tecnologia revolucionária no combate a incêndios.

Sempre inovadora, a Magirus introduz novo equipamento, com tecnologia de ponta, 
composto por turbina montada sobre um veículo de esteiras remotamente controlado 
ou sobre um chassi convencional. O Magirus AirCore revoluciona e aperfeiçoa a técnica 
de combate a incêndios de qualquer tipo com turbinas, particularmente em túneis, 
grandes galpões ou  orestas, com ou sem uso de retardantes ou espuma, incêndios 
esses de alto risco para todas as pessoas e bombeiros envolvidos no sinistro.



     Sistema de aspersão de água - esguichos especiais com interior de cerâmica atingem 
até 80 metros com jato de água e até 60 metros no modo neblina.

     Baixo consumo de água - até 3.500 l/min no modo jato e 1.500 l/min no modo neblina, 
em pressão operacional entre 8 e 12 bar.

     Versatilidade - pode ser utilizado em qualquer tipo de incêndio (substâncias sólidas, 
líquidos, gás, metal ou gordura/óleo), com aplicação direta ou indireta.

     Função adicional - como ventilador de pressão positiva para ventilação forçada em 
túneis e edi  cações, alcançando uma vazão de ar de até 105.000 m3/h.

     Capacidade de tração - com motor de 65 CV, move objetos de até 3,6 toneladas com 
auxílio da pá localizada na parte dianteira do veículo.



GRAU E CORPO 

DE BOMBEIROS 

SE COMPLETAM 

NO SOCORRO 

À POPULAÇÃO 

NOS MOMENTOS 

MAIS CRÍTICOS. 

SÓ NO PRIMEIRO 

SEMESTRE DESTE 

ANO FORAM 77.026 

ATENDIMENTOS NA 

CAPITAL PAULISTA.

ÓRGÃO DO SISTEMA
Por: Denise Góes

A entrevista estava quase terminando 
quando soou o alarme de ocorrência 
no quartel dos bombeiros da Casa 
Verde, zona norte de São Paulo. Ra-

pidamente, o médico Iuri Tamasauskas, a enfer-
meira Karen Sahade, o enfermeiro em treinamento 
Tia go da Silva e o bombeiro Da niel Leite ocupa-
ram seus lugares na unidade de suporte avança-
do (USA), nome dado à via tu ra do grupo, e par-
tiram para atender a mais uma emergência. Essa 

é a rotina da  união bem-  sucedida entre o Gru-
po de Resgate e Atenção às Ur gên cias e Emer-
gên cias (Grau) e o Corpo de Bombeiros, ambos 
pertencentes ao Sistema de Resgate, cria do pelo 
governo es ta dual de São Paulo em 1989. O Siste-
ma de Resgate, ini cial men te chamado de Projeto 
Resgate, surgiu de uma parceria entre a Secreta-
ria de Estado de Segurança Pública e a Secretaria 
de Estado da Saú de de São Paulo com o objetivo 
de integrar médicos e enfermeiros civis, Corpo de 

Parceria perfeita

Foto: Alberto Takaoka



Bombeiros (CB) e o Grupamento de Ra dio pa tru-
lha Aérea da Polícia Militar (GRPA) no socorro a 
vítimas de traumas e acidentes graves.

Cada equipe do Grau conta com um médico e 
um enfermeiro, que são deslocados para uma uni-
dade do CB. Atual men te, o sistema tem cinco ba-
ses instaladas em quartéis dos bombeiros (Casa 
Verde, Cambuci, Gua ra pi ran ga, Butantã e Itaque-
ra), uma base no Centro de Operações do Corpo 
de Bombeiros (Cobom) — que também coor de na 
e di re cio na as atividades do grupo — e duas ba-
ses em cidades do in te rior (Campinas e São José 
dos Campos), além do Grupamento de Ra dio pa-
tru lha Aérea no Campo de Marte. Estão em fase 
de implantação novas unidades em Ribeirão Pre-
to, São José do Rio Preto e Presidente Prudente. 
No total, são 140 médicos atuan do ou sendo trei-
nados para servir no Grau. E já há previsão para 
a cria ção de novas equipes no in te rior do Estado 
— em Sorocaba, Bauru, Piracicaba e Araçatuba 
— e em Praia Grande, litoral sul.

Em fevereiro deste ano, o sistema completou 
5 milhões de atendimentos em 26 anos de opera-
ção. De acordo com Maria Cecília Damasceno, 
médica que é assistente técnica do gabinete da Se-
cretaria de Estado da Saú de e que há quatro anos 
trabalha diretamente com o Grau, o grande di fe-
ren cial é a natureza híbrida do grupo, reunindo 
equipes de duas se cre ta rias com escopos diferen-
tes, como segurança e saú de, em prol de um ser-
viço comum para a população: o atendimento a 
vítimas de traumas e desastres.

Essa integração, ainda segundo Damasceno, 
envolve uma divisão de trabalho entre médicos e 
enfermeiros civis, bombeiros e policiais militares 
do grupamento aé reo, tripulantes dos helicópte-
ros Águia e as se cre ta rias. “A [Secretaria de] Saú-
de entra com os médicos, enfermeiros, compra as 

via tu ras que  atuam nos resgates e os equipamen-
tos utilizados pelos bombeiros nas ações em ter-
ra. Recentemente também foram comprados dois 
helicópteros modelo Esquilo, usados para atendi-
mento médico e operados pelo Grupamento Aé-
reo da Polícia Militar (GRPA). O Corpo de Bom-
beiros é responsável pelo treinamento das equipes 
e pela manutenção e di re cio na men to das via tu-
ras para as ocor rên cias por meio do Cobom. Já o 
GRPA, além de fazer o atendimento via helicóp-
teros Águia, permitindo o transporte rápido das 
vítimas para hospitais, treina os médicos para o 
socorro aé reo”, relata a médica.

AGILIDADE NO RESGATE

O trabalho do Grau começa no Cobom. Ali, as 
equipes de bombeiros recebem a notificação de 
ocor rên cias de toda a cidade por meio do telefo-
ne 193. Cabe então ao médico regulador do Grau 
ava liar a gravidade da ocorrência e decidir que tipo 
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O médico Iuri Tamasauskas tem 10 anos 

de carreira e está há um ano no Grau. Já a 

enfermeira Karen Sahade tem 20 anos de 

trabalho dedicados ao grupo. De acordo 

com eles, o grande desafio das equipes 

é atender em um am bien te não contro-

lado, sem a estrutura hospitalar, muitas 

vezes em si tua ções de risco, como in-

cên dios, enchentes e até tiroteios. “Pre-

cisamos estar atentos a tudo para não 

prejudicar o atendimento”, destaca a en-

fermeira. “Não somos  frios, mas precisa-

mos ser técnicos e objetivos ao socorrer 

uma vítima”, completa o médico.

Segundo Damasceno, assistente da 

Secretaria da Saú de, o que move as pes-

soas para esse tipo de atendimento é o 

fato de gostarem de  atuar sob estresse 

e sob pressão. Trabalham na chuva, no 

frio, arriscam-  se ao lado dos bombei-

ros em in cên dios ou em desastres natu-

rais. “A equipe médica tem de gostar de 

 atuar na emergência, fora das quatro pa-

redes, em plena Marginal Pinheiros ou no 

meio do mato.” Ela sa lien ta que não é fá-

cil atender a pa cien tes em plena rua, no 

meio de vá rias pes soas. Para Sahade, cor-

rer riscos é um vício que é recompensado  

quando uma vítima é salva.

Mesmo reconhecido pelo trabalho no 

atendimento às emer gên cias e no resga-

te de vítimas — apenas em 2014 a Secre-

taria da Saú de investiu R$ 86 milhões no 

sistema —, o Grau ainda enfrenta algumas 

dificuldades, como a si tua ção dos hos-

pitais públicos, com suas salas de emer-

gência lotadas, o que muitas vezes atra-

palha o encaminhamento das vítimas.

Outro obstáculo a ser superado é a 

unificação dos sistemas de atendimen-

to. Na prática, isso significa integrar os 

números telefônicos de chamadas de 

emergência: o 193 do Cobom, do Cor-

po de Bombeiros, com o 190 do Copom, 

da Polícia Militar, e o 192 do Samu, ser-

viço de am bu lân cias. Isso acontece, por 

exemplo, nos Estados Unidos, onde há 

um único número, o 911, para todas as 

ocor rên cias. Como explica Maria Cecília 

Damasceno, em São Paulo já ocorre uma 

integração entre o 193 e o 190, e em bre-

ve deve acontecer também a unificação 

com o 192. Essa medida, segundo a mé-

dica, deve otimizar o atendimento, con-

centrando a atenção dos diversos órgãos 

em um ponto comum: o atendimento de 

emergência às vítimas de ocor rên cias.

Apesar dos de sa fios, a médica desta-

ca que se o serviço fun cio na há 26 anos, 

isso se dá pela  união do grupo em bus-

ca da excelência no atendimento às ví-

timas e pelo comprometimento in di vi-

dual, “seja no empenho do piloto que 

tem de escolher o local para pousar, do 

bombeiro que busca o acesso mais se-

guro para chegar à vítima, ou dos mé-

dicos e enfermeiros que procuram a  

precisão no atendimento”.

  Desafios

de pro vi dên cias tomar: acio nar as bases terrestres 
para que en viem via tu ras ao local ou o grupamen-
to aé reo para dar suporte e acelerar o resgate das 
vítimas. Do centro de operações, o médico acom-
panha os procedimentos e via bi li za as trans fe rên-
cias para hospitais mais próximos. Atual men te, as 
equipes também podem ser acio na das por meio de 
um aplicativo de mensagens de texto. A utilização 
do WhatsApp ajuda a diminuir o tempo da cha-
mada telefônica, agilizando a chegada da equipe.

Ao deixar a base, a equipe do Grau segue ra-
pidamente para o local da ocorrência. A via tu ra 
em geral é acompanhada por uma unidade bási-
ca dos bombeiros, que também é acio na da para 
o local da emergência. Rapidez e agilidade na 
prestação de socorro são fundamentais para o  
sucesso do atendimento.

Disso decorre a importância da integração 
entre civis e militares. Para o médico Iuri Tama-
sauskas, essa relação de parceria é es sen cial para a 
atividade: “Ela envolve respeito e adaptação à ro-
tina militar”. Em uma equipe do Grau, médicos e 
enfermeiros alinham-  se aos procedimentos dos 
bombeiros, enquanto os homens do fogo buscam 
auxiliar o trabalho civil dando suporte ope ra cio-
nal, facilitando ao máximo a atua ção dos profis-
sionais da saú de no local. “Em uma ocorrência de 
resgate, o bombeiro está no comando da equipe. 
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Nela, médico e enfermeiro devem se po si cio nar 
de acordo com a orien ta ção do militar para não 
prejudicar o resgate de vítimas”, explica Tama-
sauskas. Quan do há necessidade, a presença de 
profissionais do grupamento aé reo aumenta as 
chances de pronto atendimento e até de sobre-
vivência das vítimas. Mas para que isso dê certo 
é preciso treinamento.

MUITO TREINO E DISCIPLINA

No Brasil, não existe a es pe cia li da de de emergência 
na formação de médicos. Assim, para fazer parte 
do Grau é preciso ter uma formação ligada ao tra-
tamento de traumas, como ci rur giões e anestesis-
tas. Esses profissionais passam por um concurso 
para fazer parte do sistema. Além disso, para  atuar 
em ce ná rios tão adversos, médicos e enfermeiros 
recebem treinamento prático para trabalhar com 
traumas em um am bien te pré-  hospitalar (APH), 
além de instruções bem específicas do Corpo de 
Bombeiros para operar em ce ná rios mais hostis, 
como em um incêndio, por exemplo.

Boa parte desse treinamento é dada na Escola 
Su pe rior de Bombeiros de São Paulo, localizada 
em Franco da Rocha, na re gião metropolitana de 
São Paulo. Ali, durante três dias, os participantes 
enfrentam diversas si tua ções que testam não só 
suas condições físicas, como também suas condi-
ções psicológicas e aptidões, para agir em casos 
que envolvem riscos. Para completar, o médico 
ainda precisa receber uma preparação do Grupa-
mento de Ra dio pa tru lha Aérea para fazer parte 
das equipes da Polícia Militar nos helicópteros, 
es pe cial men te na área de segurança de voo. Por 
fim, ainda durante o pe río do de treinamento, os 
civis fazem um estágio com as equipes e só depois 
de cumprir diversos procedimentos e passar por 
ex pe riên cias de atendimento é que se integrarão 
ao sistema para ir à rua.

O resultado é um serviço es ta dual de resgate de 
emergência que é referência em todo o território 
na cio nal, sendo solicitado inclusive para  atuar em 
ocor rên cias em outros Estados. “O Grau já parti-
cipou de atendimentos a vítimas de enchentes em 
Santa Catarina, em 2008, e em Ala goas, em 2010”, 
relembra Damasceno. Outras tra gé dias também 
contaram com a atua ção do Grau, como a queda 
da ae ro na ve da TA M em 1996 e do teto da Igre-
ja Renascer em 2009, ambas em São Paulo; a en-
chente em São Luiz do Paraitinga, no in te rior do 
Estado, em 2009; e, mais recentemente, o incên-
dio no terminal de combustíveis da Alemoa, em 
Santos, em abril deste ano. “Na Alemoa mantive-
mos uma equipe a postos durante o pe río do em 
que ocorreu o incêndio. Felizmente não houve re-
gistro de vítimas, mas o Grau permaneceu no lo-
cal para ajudar em um even tual atendimento aos 
pró prios bombeiros”, relembra a médica.

O Grau também participa da elaboração de pla-
nos de contingência para grandes eventos. Foi as-
sim na Copa do Mundo da Fifa no Brasil, em 2014, 
quando equipes do sistema fizeram uma prepara-

ção es pe cial para a prevenção de 
incidentes na re gião da Arena Co-
rinthians, em Itaquera, zona les-
te da capital paulista, para a pos-
sibilidade de retirada do público 
do local em caso de urgência. Essa 
estrutura deve se repetir durante 
as Olim pía das do Rio de Janeiro, 
em 2016, já que algumas partidas 
de futebol serão rea li za das na ca-
pital paulista. No caso dos Jogos 
Olímpicos, equipes do Grau, afo-
ra o treinamento contra desastres, 
receberão instruções para casos 
de ataques terroristas. A

 (E/D) Daniel Leite, bombeiro; 
Karen Sahade, enfermeira; Iuri 
Tamasauskas, médico; e Tiago 
Everton da Silva, enfermeiro
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O CORPO DE 

BOMBEIROS DE SÃO 

PAULO PARTICIPA 

DA CONFERÊNCIA 

ANUAL DA PRINCIPAL 

ENTIDADE DE 

PREVENÇÃO 

CONTRA INCÊNDIOS 

NO MUNDO.

EVENTO
Por: Tânia Galluzzi

Entre os dias 22 e 25 de junho foi rea li za da a 
2015 NFPA Conference & Expo, conferên-
cia  anual da Na tio nal Fire Pro tec tion As so-

cia tion (NFPA), em Chicago, nos Estados Unidos. 
Considerado por muitos como o mais importan-
te evento do setor, ele reú ne profissionais ligados 
direta e indiretamente à área de segurança e pre-
venção de in cên dios, desde bombeiros públicos 
e privados até engenheiros, arquitetos, emprei-
teiros e representantes de com pa nhias de seguro.

Com o objetivo de trocar ex pe riên cias e se apro-
ximar da NFPA, dois integrantes do Corpo de Bom-
beiros de São Paulo participaram do evento, reu-
nindo-  se com lideranças da as so cia ção, entre eles 
o presidente da NFPA, Jim Pauley. Aproveitando 
a expertise da entidade, foram discutidos possí-
veis caminhos para a implantação do programa 
de bombeiros vo lun tá rios em São Paulo, previs-
to no Código Es ta dual de Proteção contra In cên-
dios e Emer gên cias. Pelo fato de o vo lun ta ria do na 
prestação de socorro a emer gên cias ser uma prá-
tica comum nos Estados Unidos, a NFPA criou 
uma série de regras, padronizando a formação 

de bombeiros vo lun tá rios, e seus padrões podem 
nor tear o trabalho em São Paulo.

A reu nião serviu também para a apresenta-
ção da ocorrência no bairro da Alemoa, sobretu-
do com relação aos de sa fios enfrentados em face 
da disposição dos tanques de químicos. “No in-
cêndio da Alemoa percebemos que as dis tân cias 
mínimas previstas na norma brasileira, que segue 
a NFPA, foram in su fi cien tes. Dian te dos fatos, a 
entidade norte-  americana deve propor a revisão 
de seus parâmetros na próxima atua li za ção, que 
acontece a cada seis meses”, afirma o coronel Cás-
sio Roberto Armani, subcomandante do Corpo de 
Bombeiros. Está em estudo ainda um protocolo de 
intenções entre a NFPA e o Corpo de Bombeiros 
de São Paulo para o desenvolvimento de normas 
em português. Além do subcomandante, esteve 
em Chicago o major Carlos Alberto de Camargo 
Jú nior, chefe da 3–ª Seção do Estado-  Maior do CB 
(Operações e Instrução).

A agenda do grupo brasileiro incluiu também 
uma reu nião técnica com o vice-  presidente da 
NFPA, Donald Bliss, para debater o aprimoramento 

Brasil estreita 
relações com a NFPA

1 O coronel Cassio Armani (E), 
subcomandante do CB, e o major 

Carlos Alberto de Camargo, 
chefe da 3ª Seção do Estado-

Maior do CB, visitaram o Centro 
de Treinamento do Corpo de 

Bombeiros de Chicago

1
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da aplicação de normas no combate a in cên dios, 
da qual participaram representantes de corpos 
de bombeiros da Austrália, Equador, Costa Rica, 
Canadá e Estados Unidos.

Mais antiga que a In ter na tio nal Or ga ni za-
tion for Stan dar di za tion (ISO), talvez a institui-
ção normativa in ter na cio nal mais conhecida pe-
los brasileiros, a NFPA é a principal referência 
para a cria ção de normas na área de emer gên cias 
no Brasil. Organização global sem fins lucrati-
vos fundada em 1896, a as so cia ção dedica-  se a 

reduzir as mortes, lesões, danos à pro prie da de e 
perdas econômicas causadas por in cên dios e os 
riscos re la cio na dos, por meio do desenvolvimen-
to de normas, rea li za ção de pesquisas e promo-
ção de cursos. Um número considerável de nor-
mas da ABNT em uso no Brasil para segurança e 
prevenção de in cên dios baseia-  se nos padrões da 
NFPA, e quando faltam regras por aqui lança-  se 
mão dos padrões norte-  americanos.

Aproveitando a estada, os brasileiros conhece-
ram o Centro de Treinamento do Corpo de Bom-
beiros de Chicago e as instalações da Underwri-
ters La bo ra to ries (UL), organização fundada em 
1894 que faz a certificação de produtos visando 
à segurança dos usuá rios. A

2 A NFPA’s Conference 
é considerada o mais 
importante evento do setor

3 Major Camargo e coronel 
Armani ao lado de um 
bombeiro do Centro de 
Treinamento de Chicago

3 

2 
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EQUIPAMENTOS
Por: Cel Wagner Bertolini Júnior

Todo bombeiro dá à água, além da enor-
me importância conhecida por todos 
os seres humanos, um íntimo valor 
de companheirismo e, por que não, 

sim bio se. Como uma extensão de nossos braços, 
os jatos de água carregam nosso desejo e nossa 
força para a extinção de um incêndio.

Solvente universal, de pro prie da des quími-
cas di fe ren cia das em suas pontes de hidrogênio, 
a molécula de água se faz valorosa no combate às 
ocor rên cias. No Brasil, os bombeiros se estru-
turaram com base no uso praticamente exclu-
sivo da água para o combate da maioria dos in-
cên dios. No entanto, a perenidade e abundância 

desse recurso causaram tantos abusos de utili-
zação e consumo que no futuro a extinção de in-
cên dios terá um custo cada vez mais elevado: em 
algumas ocor rên cias essa soma poderá superar o 
valor do patrimônio defendido.

Com isso, novas tec no lo gias vêm sendo pesqui-
sadas para ra cio na li zar o uso desse recurso natu-
ral. Entre elas está a espuma, que até pouco tem-
po era empregada apenas como instrumento de 
combate a in cên dios em líquidos inf lamáveis e na 
chamada “água molhada” — água mais líquido ge-
rador de espuma (LGE) em baixíssima quantida-
de —, visando a uma maior penetração em mate-
riais porosos de classe A (papel, madeira, tecidos, 

otimiza uso 
da água como 
agente extintor 
de incêndios
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fibras). Hoje, em função da necessidade de se oti-
mizar a utilização da água como agente extintor, 
o chamado sistema de espuma por ar comprimi-
do (Compressed Air Foam System – CAFS) surge 
como nova forma de tirar o melhor proveito da 
água, superando com vantagem o uso, até então 
recorrente, da espuma produzida por pro por cio na-
do res de pressão tradicionais (equipamentos que 
fazem a dosagem correta de LGE no jato de água).

O INÍCIO

O conceito de espuma por ar comprimido não é 
novo. Embora com tecnologia rudimentar, a Ma-
rinha Britânica já o utilizava para extinção de in-
cên dios nos porões de seus na vios na Segunda 
Guer ra Mun dial. Na década de 1970, essa espuma 
foi muito usada em in cên dios f lorestais no Texas, 
Estados Unidos. Contudo, em ambas as si tua ções 
os problemas eram evidentes e se concentravam 
na baixa qualidade dos líquidos geradores de es-
puma (LGE) produzidos na época e na imaturi-
dade da tecnologia de controle e ba lan cea men to 
da proporção entre ar e água.

No Estado de São Paulo, o primeiro contato 
com o CAFS para extinção de in cên dios aconte-
ceu em 2006, com os testes de uma bomba com 
sistema de espuma por ar comprimido instalada 
sobre um pequeno caminhão contendo 50 litros 
de LGE e 400 litros de água.

O resultado em algumas ocor rên cias, sobre-
tudo o combate a um incêndio em uma madeirei-
ra, impressionou o comando da época, que viu na 
prática as vantagens oferecidas pela bomba dota-
da de tal sistema, dentre as quais é possível citar:

 ■ Produção de espuma classe A com consistên-
cia “molhada”, o que permite a rápida extinção 

do incêndio, reduzindo também o tempo de 
rescaldo e minimizando a fadiga e o estresse 
dos bombeiros

 ■ Produção de espuma classe A com consistência 
“seca”, que, com sua aderência e alta viscosida-
de, é capaz de proteger su per fí cies verticais da 
ação do calor e do fogo

 ■ Menor produção de calor, fumaça, vapores e 
subprodutos tóxicos, uma vez que a combus-
tão é interrompida rapidamente, preservando 
o meio am bien te e aumentando a segurança e 
a saú de dos bombeiros

 ■ Economia de água nos trabalhos de extinção e 
rescaldo, ao pro por cio nar a produção de sete ou 
mais litros de espuma para cada litro de água;

 ■ Maior leveza e facilidade de manuseio das li-
nhas de mangueira, na medida em que o siste-
ma injeta ar em boa parte das linhas, possibili-
tando que as manobras sejam feitas até mesmo 
por um único bombeiro

 ■ Lançamento de espuma a grandes dis tân cias 
horizontais e verticais

 ■ Produção de espuma bio de gra dá vel, com  
custo relativamente baixo, em função do alto  
rendimento do produto.
Dian te desses be ne fí cios, o Corpo de Bombei-

ros do Estado de São Paulo adquiriu três bom-
bas CAFS em 2008, que passaram a ser utilizadas 
em in cên dios urbanos. Contudo, vá rias de fi ciên-
cias vie ram à tona. A mais evidente foi a constan-
te necessidade de abertura e fechamento dos es-
guichos e de am plia ção das linhas de mangueiras. 
Tais manobras, típicas de in cên dios urbanos, pre-
judicavam o complexo ba lan cea men to dinâmi-
co entre LGE, ar e água e, muitas vezes, a espu-
ma não se mostrava eficaz ou adequada ao longo 

 Entre outros benefícios, a espuma extintora ajuda a quebrar a tensão superficial da água, como indicado no desenho 2

1 2 
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do processo de combate ao incêndio. Em função 
desses problemas, o CAFS em São Paulo foi uti-
lizado por pouco tempo, fazendo que as via tu ras 
equipadas com suas bombas passassem a trabalhar 
somente com água.

Certamente, as dificuldades vividas em São 
Paulo não eram exclusivas das operações no Esta-
do. Novas gerações de CAFS, com controles mais 
refinados de dosagem de mistura, foram lança-
das, permitindo que a produção de espuma pres-
surizada se mantivesse constante mesmo em re-
gime intermitente de abertura e fechamento de 
esguichos e na am plia ção de linhas.

Atual men te, os novos sistemas de espuma por 
ar comprimido se mostram promissores e vanta-
josos no combate a in cên dios, possibilitando uma 
economia subs tan cial de água e menor necessida-
de de força humana na condução das mangueiras 
durante as ocor rên cias. Com a ex pe riên cia acu-
mulada, listamos algumas recomendações para a 
aquisição e utilização desse sistema:

 ■ Os sistemas híbridos compostos por espuma 
por ar comprimido (CAF) e bomba de incêndio 

tra di cio nal se mostram menos suscetíveis a fa-
lhas e apresentam uso mais diversificado.

 ■ Recomendamos a utilização de esguicho apro-
pria do para a produção de CAF “seco” para não 
atomizar o f luxo de espuma, garantindo, assim, 
a plenitude de bolhas formadas pelo ar injetado.

 ■ A qualidade de LGE é determinante para o fun-
cio na men to correto do sistema. Há, no merca-
do, diversas marcas de líquido gerador de es-
puma destinadas exclusivamente à utilização 
por CAFS.

 ■ O emprego de linhas com sistema de espuma 
por ar comprimido no in te rior de edificações 
ainda carece de análises mais aprofundadas. 
Há relatos de rompimento de mangueiras com 
CAF em am bien tes internos com temperatura 
elevada. Estudos atri buem tal ruptura à mistu-
ra no in te rior da mangueira, que apresenta ca-
pacidade térmica consideravelmente in fe rior 
à da água pura. No CAFS, em função do volu-
me de ar e da menor quantidade de água, em 
pouco tempo com o esguicho fechado a tem-
peratura e pressão interna se elevam drastica-
mente, podendo causar o rompimento da linha. 
Já com água pura no in te rior das mangueiras 
isso não acontece. Mesmo que a temperatura 
suba aos mesmos patamares, o aquecimento 
será muito mais lento.
Em vista dos be ne fí cios pro por cio na dos pelo 

sistema de espuma por ar comprimido e objeti-
vando uma economia de recursos públicos e am-
bientais, o Corpo de Bombeiros do Estado de São 
Paulo passará a utilizar 21 novas via tu ras dota-
das de CAFS em suas bombas de incêndio. Para 
tanto, es pe cial ênfase será dada ao treinamento 
das guarnições responsáveis pela operação des-
ses equipamentos. Vale ressaltar que o sistema de 
espuma por ar comprimido é uma ferramenta em 
desenvolvimento, e não uma solução mágica. In-
cên dios sempre serão guerras que exigirão arrojo, 
conhecimento, força e trabalho em equipe. A

CORONEL WAGNER BERTOLINI JÚNIOR  é comandante 
do Comando de Bombeiros Metropolitano.
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 A eficiência da água em incêndios 
deve-se ao efeito refrigerador 
provocado pelo seu calor de 
vaporização (40,66 kJ/mol), 
o qual remove calor do processo 
de combustão e resfria o material 
em chamas. Outra propriedade 
extintora está associada à 
diminuição da concentração 
de oxigênio do ar pelo vapor 
de água produzido no combate. 
Mas a água apresenta algumas 
limitações, e as espumas 
extintoras foram desenvolvidas 
a fim de contorná-las. A alta 
tensão superficial motivada pelas 
“Pontes de hidrogênio” dificulta 
a molhabilidade da superfície 
em chamas e a penetração 
no material, e sua baixa 
viscosidade provoca escoamento 
rápido pelas superfícies, 
dificultando a atuação da água 
sobre elas, principalmente 
as superfícies verticais.

Representação da molécula da água

Pontes de hidrogênio
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Por: Maj Levi Clemente dos Santos

Com a promulgação da Lei Complementar Es ta dual 
n–º 1.257, que instituiu o Código Es ta dual de Pro-
teção contra In cên dios e Emer gên cias, o Corpo de 
Bombeiros passa, dentre outras com pe tên cias e atri-

buições, a ter a incumbência legal de fiscalizar as instalações e 
  áreas de risco em todo o Estado de São Paulo. Em outras pa-
lavras, a legislação outorga à instituição o poder de polícia na 
área de segurança contra in cên dios, podendo imputar as pena-
lidades de advertência escrita, multa e cassação das licenças do 
Corpo de Bombeiros (CB). Se de um lado o exercício da plena 
atividade fiscalizadora apresenta-  se como importante instru-
mento para aumentar a efi ciên cia do serviço de prevenção a in-
cên dios e emer gên cias, por outro o CB necessita desenvolver 
mecanismos para fazer frente à maior demanda de serviços e 
de responsabilidades na condução de seu ofício de proteção à 
vida, ao meio am bien te e ao patrimônio.

Para se ter uma ideia do tamanho do desafio, um levanta-
mento rea li za do em 2011 demonstra que somente a cidade de 
São Paulo possui 5.667 edi fí cios com mais de 35 metros de al-
tura (ou mais de 12 andares), o que a torna a terceira maior 
cidade do mundo em edi fí cios elevados.1

Devido à quantidade e à diversidade de instalações e   áreas de 
risco nos 645 mu ni cí pios do Estado, alia das à regulação ainda 
em consolidação e à limitação de recursos humanos e físicos do 
Corpo de Bombeiros, torna-  se imprescindível uma ferramenta 
de apoio à tomada de decisão para se le cio nar e prio ri zar as ocu-
pações a serem fiscalizadas pela corporação, recurso que per-
mita contemplar as múltiplas dimensões que a política pública 
de segurança contra in cên dios e emergência requer.

O Corpo de Bombeiros estuda formas de estabelecer es-
sas prio ri da des. Uma das propostas é a tese que está sendo de-
senvolvida no curso de Doutorado em Ciên cias Policiais e de 
Ordem Pública que emprega a metodologia de apoio à deci-
são mul ti cri te rial2 denominada Método de Análise Hierárqui-
ca (Analytic Hie rarchy Process – AHP). Este artigo se propõe a 
apresentar tal metodologia, que fornece um procedimento ra-
cio nal para estruturar o problema, representar e quantificar os 
cri té rios, re la cio ná-  los com as alternativas e, por fim, ava liar as 
soluções encontradas.

1 Informação disponível em <http://twistedsifter.com/2011/11/top-  25-cities- 

 with-most-  high-rise-  buildings/>. Acesso em 7 de setembro de 2015.

2 Os vocábulos “multicritério” e “multicriterial” não são encontrados no Vocabulá-

rio Ortográfico da Língua Portuguesa (VOLP), edição 2011; contudo, são vastamente 

adotados em obras de Administração e Gestão e trabalhos para obtenção de títulos 

stricto sensu. Portanto, acolhem-  se esses neologismos, por serem palavras corren-

tes na área de estudo do tema.

Método de Análise 
Hierárquica e sua 
aplicação na segurança 
contra incêndios

MÉTODO DE ANÁLISE HIERÁRQUICA (AHP)

O Método de Análise Hierárquica, conhecido por sua sigla em 
inglês AHP (Analytic Hie rarchy Process), foi desenvolvido na dé-
cada de 1970 por Thomas L.  Saaty, da Wharton  School of Bu-
siness. O valor do método está em permitir que os responsá-
veis pelas tomadas de decisão modelem problemas complexos 
em níveis hierárquicos, mostrando as relações entre a meta, os 
cri té rios e sub cri té rios de ava lia ção e as alternativas.

Outra grande vantagem desse método é alternar etapas de 
cálculo com etapas de diá lo go. Ele considera cri té rios quanti-
tativos na construção da solução e, ao mesmo tempo, incorpo-
ra conceitos não quantitativos e as ex pe riên cias profissionais 
dos responsáveis pelas decisões.

A capacidade de re la cio nar elementos objetivos e subjetivos foi 
ressaltada por Gomes, Araya e Carignano (2004, p. 2)3 quando 
afirmaram sobre os métodos de tomada de decisão mul ti cri te rial:

[ . . . ] têm caráter cien tí fi co e, ao mesmo tempo, subjetivo, 
trazendo consigo a capacidade de agregar, de maneira ampla, 
todas as características consideradas importantes, inclusive as 
não quantitativas, com a finalidade de possibilitar a transpa-
rência e a sistematização do processo referente aos problemas 
de tomada de decisões.

O método AHP abarca quatro momentos:

A. Definição do problema e determinação 

do tipo de conhecimento desejado

Inicia-  se com a formulação da meta pelo coor de na dor ou gru-
po designado por ele. Essa meta representa um critério de sín-
tese ou objetivo global. Em seguida, se le cio nam-  se os cri té rios 
que representam algum impacto na meta e identificam-  se as 
alternativas consideradas.

Para o estabelecimento das prio ri da des na fiscalização das 
edificações pelo Corpo de Bombeiros, a meta e o conjunto de 
cri té rios e alternativas que comporão a metodologia devem ser 
ex traí dos do ordenamento jurídico, pois o campo de atua ção 
da instituição se fundamenta nas normas legais.

Neste artigo serão citadas apenas as normas estritamente ne-
ces sá rias para a definição do problema e a tomada de decisão: o 
Código Es ta dual de Proteção contra In cên dios e Emer gên cias e 
o Regulamento de Segurança contra Incêndio das Edificações e 
 Áreas de Risco do Estado de São Paulo (Decreto n–º 56.819/11).

O código prevê, em seu artigo 5–º, que compete ao Corpo de 
Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo (PMESP), 
a fiscalização das edificações e   áreas de risco. Do texto legal 
emerge a seguinte meta: pro por cio nar segurança so cial (paz e 
tranquilidade) na área de segurança contra in cên dios por meio 
da fiscalização de edificações e   áreas de risco.

Os cri té rios que causam impacto no estabelecimento das 
prio ri da des da fiscalização das edificações e   áreas de risco 
decorrem dos objetivos lançados no artigo 19 do código:

I. Proteger a vida dos ocupantes das edificações e   áreas de 
risco, em caso de incêndio.

II. Dificultar a propagação do incêndio, reduzindo danos ao 
meio am bien te e ao patrimônio.

3 GOMES, L.F.A.M.; ARAYA, M.C.G.; CARIGNANO, C. Tomada de decisões em ce-

nários complexos: introdução aos métodos discretos de apoio multicritério à decisão. 

São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.

ARTIGO CIENTÍFICO

setembro 2015 REVISTA FUNDABOM 37



III. Pro por cio nar meios de controle e extinção do incêndio.
IV. Dar condições de acesso para as operações do sistema.

V. Pro por cio nar a continuidade dos serviços nas edificações 
e   áreas de risco.

Assim, pode-  se extrair da norma que os cri té rios não quantita-
tivos que comporão o método são cinco:
1. proteção à vida;
2. proteção ao meio am bien te;
3. proteção ao patrimônio;
4. pro por cio nar acesso para as operações;
5. pro por cio nar continuidade dos ser-

viços nas edificações e   áreas de risco.
Por fim, as alternativas são defini-

das a partir do disposto na Tabela 1 
do regulamento, que classifica as edi-
ficações e   áreas de risco quanto à sua 
ocupação. Para este artigo, trabalhare-
mos apenas com as ocupações divididas 
em onze grupos,4 caracterizados pelas 
seguintes letras:
a) re si den cial;
b) serviço de hospedagem;
c) co mer cial;
d) serviço pro fis sio nal;
e) edu ca cio nal e cultura física;
f ) local de reu nião de público;
g) serviço automotivo e assemelhados;
h) serviço de saú de e ins ti tu cio nal;
i) indústria;
j) depósito;
l) explosivo.

B. Estruturação em hierarquia

O problema deve ser decomposto em 
níveis hierárquicos como uma árvore 
invertida: a meta é posta no topo da re-
presentação, com os principais atribu-
tos logo abaixo. Esses atributos podem 
ser subdivididos e dispostos em um ter-
ceiro nível. Desse modo, é cons ti tuí da 
uma hierarquia lógica dos elementos e 
sua vantagem é ser a maneira mais sim-
ples e fun cio nal de decompor em etapas 
um problema complexo.

A Figura 1 apresenta um esquema de estruturação dos cri-
té rios e suas relações hierárquicas do método. Estabelecida a 
meta, os cri té rios e os elementos que farão parte das alternati-
vas, pode-  se elaborar a hierarquia lógica para o estabelecimen-
to das prio ri da des da fiscalização das ocupações (Figura 2).

C. Determinação dos julgamentos comparativos para cada nível

Após a construção da hierarquia, cada tomador de decisão deve 
fazer uma comparação aos pares de cada elemento em um nível 
hierárquico dado, crian do-  se uma matriz de decisão quadrada, 

4 Ao todo são doze grupos constantes no regulamento, mas foi excluído neste es-

tudo o Grupo M, pois ele é composto por diversas ocupações que não têm identida-

de entre si nem com as demais ocupações.

igualmente denominada Matriz de Comparação Paritária, respec-
tivamente para os cri té rios, sub cri té rios e alternativas (Figura 3).

Nessas matrizes, o responsável pelas decisões representará, 
a partir de um gra dien te predefinido denominado Escala Fun-
damental, sua importância entre os elementos comparados.

FIGURA 2 – ÁRVORE DE DECOMPOSIÇÃO PARA ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES 
PARA A FISCALIZAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES E ÁREAS DE RISCO

Fonte: Autor

Meta

Segurança contra 
incêndio por meio 

da fiscalização 
de edificações

Critérios

Alternativas
Grupos 
A a L

Grupos 
A a L

Grupos 
A a L

Grupos 
A a L

Grupos 
A a L

Proteção 
à vida

Proteção 
ao meio 

ambiente

Proteção ao 
patrimônio

Acesso para 
operações

Continuidade 
dos 

serviços nas 
edificações

FIGURA 1 – ÁRVORE DE DECOMPOSIÇÃO AHP

 Fonte: Adaptado de VARGAS, R. V. Utilizando a programação multicritério (Analytic Hierarchy Process 
– AHP) para selecionar e priorizar projetos na gestão de port fó lio. Trabalho publicado no PMI Global Congress 2010 – 
North America, Washington, EUA, 2010
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FIGURA 3 – MODELO DE MATRIZ DE COMPARAÇÃO PARITÁRIA

Fonte: Adaptado de ZAMPIERI, M. R. Proposta para priorização de atividades de 
remediação no município de São Paulo através de técnica de tomada de decisão 
multicriterial. Dissertação. Programa de Pós-  Graduação em Geociências e Meio 
Ambiente, Universidade Estadual Paulista (Unesp), 2011.
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Atribuindo valores que va riam entre 1 e 9, a Escala Funda-
mental estabelece a importância relativa de uma alternativa em 
relação à outra. A Tabela 1 re la cio na a escala verbal à numérica.

Os resultados das comparações são obtidos com as respostas 
às seguintes questões: qual dos dois cri té rios comparados con-
tribui mais para a maximização da meta (objetivo) ou do critério 
su pe rior? Quan tas vezes um critério contribui mais que o outro?

As comparações par a par são rea li za das em todos os níveis 
hierárquicos, conforme explicam Silva, Belderrain e Pantoja:5

Cada elemento no nível su pe rior é usado para comparar os 
elementos de um nível ime dia ta men te in fe rior em relação ao 
an te rior. Ou seja, as alternativas são comparadas em relação 
aos sub cri té rios, os sub cri té rios são comparados no que diz 
respeito aos cri té rios e esses cri té rios são comparados com re-
lação ao objetivo global. (SILVA, BELDERR AIN, PANTOJA, 
2010, p. 340, tradução do autor)

Trazendo a metodologia AHP para o desafio de estabelecer as 
prio ri da des da fiscalização das edificações, foi rea li za da a seguin-
te pergunta na comparação par a par dos cri té rios: qual dos dois 
cri té rios comparados contribui mais para maximização da segu-
rança so cial na área de segurança contra in cên dios e emer gên cias?

As comparações dos cri té rios rea li za das resultaram na 
seguinte matriz:

O método AHP descreve as fórmulas e os passos de sua apli-
cação até ser dada a classificação das alternativas.

Primeiramente, como demonstrado, calculam-  se os valores 
de impacto de um critério em relação ao outro, e os resultados 

5 SILVA, A. C. S. da; BELDERRAIN, M. C. N.; PANTOJA, F. C. M. Prioritization of R&D 

Projects in the Aerospace Sector: AHP Method with Ratings. Journal of Aerospace Te-

chnology and Management, v. 2, n. 3. São José dos Campos: Zeppelini Editorial, 2010.

representam valores numéricos das atribuições verbais dadas 
pelo tomador de decisão a cada comparação de cri té rios.

Na sequência, é feita a normalização da matriz e, utilizan-
do a equação do vetor de prio ri da de dos cri té rios, tem-  se a 
seguinte ordem de prio ri da des:

Pela Tabela 3, verifica- 
 se que “proteção à vida” é 
o critério mais valorizado 
para a promoção da segu-
rança so cial pela área de se-
gurança contra in cên dios, 
seguido por “acesso para 
as operações de socorro”, 
“proteção ao meio am bien-
te”, “continuidade dos ser-

viços nas edificações” e, por último, “proteção ao patrimônio”.
Pode acontecer naturalmente, no momento de comparação 

entre cri té rios e alternativas, a incapacidade de enxergar todos 
os detalhes de uma decisão complexa ou características não 
apre cia das na decisão tomada, obtendo-  se, desse modo, algum 
grau de inconsistência no julgamento.

O método AHP é hábil em monitorar a consistência com a 
qual os responsáveis pelas tomadas de decisão fazem seus jul-
gamentos por meio de uma razão matemática. Caso a razão de 
consistência não seja satisfatória, deve-  se utilizar novamente a 
matriz de julgamento para verificar quais julgamentos são os 
mais inconsistentes.

Uma inconsistência é considerada aceitável para n > 4 quan-
do RC ≤ 0,10. No caso do estabelecimento das prio ri da des da 
fiscalização, a inconsistência dos juí zos emitidos pelo respon-
sável pelas decisões é aceitável. Após os cálculos, a razão de 
consistência foi de – 0,89092.

Após a definição da ordem de importância dos cri té rios e 
verificada a sua consistência, foi estabelecido o peso de impor-
tância entre as alternativas. Adota-  se novamente a escala ver-
bal para a classificação par a par das alternativas em relação a 
cada critério.

Neste artigo será exposta apenas a matriz de comparação das 
alternativas no tocante ao critério “proteção à vida” (Tabela 4).

TABELA 1 – ESCALA FUNDAMENTAL DE SAATY

1 Igual importância
As duas atividades contribuem igualmente 
para o objetivo.

3
Importância pequena 
de uma sobre a outra

A experiência e o juízo favorecem uma 
atividade em relação à outra.

5
Importância grande 
ou essencial

A experiência ou juízo favorece fortemente 
uma atividade em relação à outra.

7
Importância 
muito grande ou 
demonstrada

Uma atividade é muito fortemente favorecida 
em relação à outra. Pode ser demonstrada na 
prática.

9 Importância absoluta
A evidência favorece uma atividade em relação 
à outra, com o mais alto grau de segurança.

2, 4, 6, 8
Valores 
intermediários

Quando se procura uma condição de 
compromisso entre duas definições.

Fonte: Adaptado de Gomes, Araya e Carignano (2004)

TABELA 2 – MATRIZ DE COMPARAÇÃO DOS CRITÉRIOS

Vida
Meio 

ambiente
Patrimônio

Acesso 
para 

operações

Continuidade 
dos serviços

Vida 1 7 9 5 8

Meio ambiente 1/7 1 7 1/5 5

Patrimônio 1/9 1/7 1 1/7 1/3

Acesso para 
operações

1/5 5 7 1 8

Continuidade 
dos serviços

1/8 1/5 3 1/8 1

Fonte: Autor

TABELA 3 – ORDEM DE 
PRIORIDADE DOS CRITÉRIOS

CRITÉRIOS PONTUAÇÃO

Proteção à vida 0,524509

Acesso para operações 0,254695

Proteção ao meio ambiente 0,135897

Continuidade dos serviços 0,053874

Patrimônio 0,031025

Fonte: Autor

TABELA 4 – MATRIZ DE COMPARAÇÃO 
DAS ALTERNATIVAS – PROTEÇÃO À VIDA

GRUPOS A B C D E F G H I J L

A 1 1/4 1/7 1/5 1/7 1/9 6 1/9 8 3 4

B 4 1 5 3 5 1/7 9 1/7 1/6 7 5

C 7 1/5 1 5 3 1/7 9 1/6 7 8 6

D 5 1/3 1/5 1 1/3 1/7 7 1/5 4 5 4

E 7 1/5 1/3 3 1 1/8 8 1/3 6 7 7

F 9 7 7 7 8 1 9 5 7 8 9

G 1/6 1/9 1/9 1/7 1/8 1/9 1 1/7 1/6 1/5 1/3

H 9 7 6 5 3 1/5 7 1 6 7 7

I 1/8 6 1/7 1/4 1/6 1/7 6 1/6 1 4 6

J 1/3 1/7 1/8 1/5 1/7 1/8 5 1/7 1/4 1 4

L 1/4 1/5 1/6 1/4 1/7 1/9 3 1/7 1/6 1/4 1

Fonte: Autor
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DISCUSSÃO DOS RESULTADOS

A partir do resultado do método multicritério, pode ser deter-
minado o plano de estabelecimento de prio ri da des de fiscali-
zação das edificações e   áreas de risco. Das conclusões possíveis 
desse resultado, ressaltam-  se três:
1. A adoção de apenas um dos cri té rios para a tomada de decisão 
não é a mais acertada. A alternativa Grupo F (“local de reu nião 
de público”), por exemplo, somente está em primeiro lugar quan-
to ao critério “vida”. Nos demais, está em quinto ou sexto lugar 
no estabelecimento das prio ri da des da fiscalização. O método 
AHP permite sopesar tanto os cri té rios quanto as alternativas, 

dando um resultado 
mais próximo do ne-
cessário para o esta-
belecimento correto 
das prio ri da des.

TABELA 6 – ORDEM DE PRIORIDADE DAS ALTERNATIVAS

CLASSIFICAÇÃO ALTERNATIVA DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

1 Grupo F Local de reu nião de público 0,19203

2 Grupo H Serviço de saúde 0,14917

3 Grupo J Depósitos 0,11276

4 Grupo I Indústria 0,11176

5 Grupo C Comercial 0,10582

6 Grupo L Explosivos 0,08776

7 Grupo B Serviço de hospedagem 0,07452

8 Grupo E Educacional 0,06876

9 Grupo D Serviço profissional 0,05531

10 Grupo A Residencial 0,02360

11 Grupo G Serviço automotivo 0,01853

Fonte: Autor

2. Como na soma-
tória dos pontos f i-
nais das a lternat i-
vas tem-  se o valor 1, 
o estabelecimento de 
prio ri da des para a fis-
calização das edifi-
cações e   áreas de ris-
co pode ser las trea do 
nos percentuais obti-
dos em cada tipo de 
ocupação. No estu-
do rea li za do, pode-  se 
adotar que, de todas 
as vis to rias rea li za-

das no ano pelo Corpo de Bombeiros da PMESP, 19% devem ser 
voltadas para as edificações que pos suem locais de reu nião de 
público, 14% delas para os hospitais e assemelhados, 11% para 
depósitos e assim por dian te.
3. Neste artigo, a formulação da estrutura hierárquica e a valo-
ração dos cri té rios e alternativas foram estabelecidas pelo au-
tor. Para o plano de fiscalização das edificações é necessário in-
troduzir mais profissionais para integrar o grupo de tomadores 
de decisão, permitindo o aumento da transparência e um maior 
equilíbrio no processo de tomada de decisão.

Não foram in cluí dos neste estudo diversos elementos que 
podem compor os cri té rios e as alternativas. Fatores como ida-
de do imóvel, tempo da última vistoria, frequência de sinistros 
nas ocupações e altura e área do imóvel, dentre outros, são im-
portantes para estruturar o planejamento. A tese em desenvolvi-
mento é mais abrangente e inclui mais de 70 tipos de ocupações.

Pretendeu-  se aqui apenas lançar a discussão com relação à 
necessidade de estabelecimento de prio ri da des para a fiscaliza-
ção das edificações e   áreas de risco, bem como apresentar o mé-
todo AHP, que possibilita uma decisão mais consistente, cien tí-
fi ca. Aplicado à questão, ele atende às demandas da instituição 
e de todos os envolvidos, principalmente da so cie da de. A

LEVI CLEMENTE DOS SANTOS  é major do Corpo de Bombeiros da Polícia 
Militar do Estado de São Paulo, engenheiro civil, professor da Escola Superior 
de Bombeiros e doutorando em Ciências Policiais de Segurança e Ordem 
Pública no Centro de Altos Estudos de Segurança.

TABELA 5 – PESOS OBTIDOS NA PROPOSTA DE ESTABELECIMENTO DE PRIORIDADES 
PARA A FISCALIZAÇÃO NAS EDIFICAÇÕES E  ÁREAS DE RISCO

GRUPOS

CRITÉRIOS

Proteção à vida
Proteção ao 

meio ambiente
Proteção ao 
patrimônio

Acesso para 
operações

Continuidade 
dos serviços

A 0,0308 0,0232 0,0242 0,0124 0,0104

B 0,1076 0,0221 0,0287 0,0507 0,0362

C 0,1146 0,1391 0,1360 0,0752 0,0866

D 0,0618 0,0565 0,0410 0,0382 0,0939

E 0,0927 0,0480 0,0269 0,0275 0,1299

F 0,2984 0,0585 0,0819 0,0884 0,0758

G 0,0154 0,0115 0,0129 0,0289 0,0217

H 0,1755 0,0646 0,0654 0,1317 0,2662

I 0,0620 0,1862 0,2494 0,1145 0,1795

J 0,0252 0,2880 0,2230 0,1961 0,0664

L 0,0161 0,1022 0,1107 0,2366 0,0333

Fonte: Autor

A ordem de prio ri da de das alternativas e a respectiva pon tua-
ção alcançada, segundo o critério “proteção à vida”, estão dispos-
tas a seguir: Grupo F, com 0,298365 Grupo H, com 0,175467; 
Grupo C, com 0,114584; Grupo B, com 0,107621; Grupo E, com 
0,092679; Grupo I, com 0,061959; Grupo D, com 0,061847; 
Grupo A, com 0,030794; Grupo J, com 0,025239; Grupo L, 
com 0,016069; Grupo G, com 0,015376.

As demais matrizes de comparação das alternativas devem 
ser rea li za das igualmente com os outros cri té rios. Com os va-
lores obtidos para cada grupo de ocupações em relação a cada 
critério do problema, pode-  se elaborar a seguinte tabela (5):

D. Classificação e avaliação das alternativas

Em conclusão, a classificação das alternativas se dá por um pro-
cesso de agregação que permite gerar e ordenar os valores finais 
das alternativas, por meio da função aditiva.

Dessa forma, obtém-  se a classificação do grupo de ocupa-
ções (Tabela 6). Verifica-  se que a ocupação que possui maior 
prio ri da de para ser fiscalizada é aquela que alcançou maior pon-
tua ção na metodologia, que, no caso, é a alternativa Grupo F 
(“local de reu nião de público”), com 0,19203 pontos.
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COMO SE FAZ
Por: Maj Carlos Roberto Rodrigues

Rebatimento de teto
REBATIMENTO TOTAL DE TETO

Procedimentos

1. Que brar os vidros de forma controlada.
2. Remover as portas.
3. Cortar as colunas A  entre os níveis 

médio e su pe rior ou de acordo com o 
Compêndio de Fichas de Resgate Veicular 
do Corpo de Bombeiros, que contempla 
vá rias marcas.

4. Cortar as colunas B  o mais rente 
possível ao teto.

5. Efe tuar dobradiças antes da coluna C .
6. Rebater o teto, utilizando uma prancha 

longa para apoio.
7. Conter o teto com amarração.
8. Proteger as ferragens expostas.

Os primeiros automóveis começaram a rodar na Europa por volta de 
1880, com freios, direção e pneus primitivos, além de bandejas de 
prato como retrovisores. O po ten cial de acidentes e traumas era alto. 
Em 1885, enquanto Karl Benz demonstrava sua invenção, a car rua-

gem sem cavalo, segundo os jornais da época, ele “esqueceu-  se da direção e bateu 
contra um muro”, sendo dessa forma registrado o primeiro acidente de trânsito.

Desde então acidentes de trânsito vêm ocorrendo, e o crescimento do número 
de veí cu los nas ruas só aumenta as chances de isso acontecer. Automóveis mais 
seguros, que previnam ou minimizem as consequências dos acidentes, são ne-
ces sá rios. Por esse motivo a segurança veicular não sai da pauta de discussões.

Infelizmente, o Brasil registra altos índices de mortalidade no trânsito, o que 
exige de todos os Corpos de Bombeiros a capacitação para  atuar de maneira 
eficaz no atendimento a esse tipo de ocorrência.

DESENCARCERAMENTO

O salvamento veicular em um acidente de trânsito com vítimas presas nas ferra-
gens está dividido nas seguintes etapas: vistoria e segurança do local, técnicas e 
táticas de desencarceramento, técnicas de extração e ações administrativas no 
término da ocorrência, deixando o local em segurança.

O desencarceramento com preen de o conjunto de ações que garantem não só 
o acesso à vítima, como também o espaço necessário para sua extração, seguindo 
sempre o princípio de retirar as ferragens da vítima, e nunca a vítima das ferragens.

Dentre as técnicas envolvidas está o rebatimento de teto, tema principal deste 
artigo. O rebatimento ou retirada do teto é uma técnica de desencarceramento 
indicada quando, em virtude da deformidade do veí cu lo, a abertura de tal espa-
ço facilita o acesso, a imobilização e a extração da vítima. As técnicas utilizadas 
va riam de acordo com a posição do veí cu lo, os obstáculos e o número de vítimas.
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REBATIMENTO INVERTIDO DE TETO

Quan do não é possível acessar a frente do 
veí cu lo para rea l i  zar o rebatimento total, 
por exemplo em um veí cu lo preso na trasei-
ra de um caminhão, opta-  se pelo rebatimento 
invertido de teto.
Procedimentos

1. Cortar as colunas C  o mais rente 
possível ao teto.

2. Cortar as colunas B  o mais rente 
possível ao teto.

3. Efe tuar dobradiças ime dia ta men te antes 
das colunas A .

4. Retirar o teto, utilizando uma prancha 
longa para apoio.

5. Conter o teto com amarração.

REBATIMENTO PARCIAL

Se o acesso às colunas A  do veí cu lo não for 
possível, pode optar-  se pelo rebatimento par-
cial. Isso pode ocorrer, por exemplo, quando 
um veí cu lo sofre uma colisão traseira de um 
veí cu lo pesado, provocando uma deformação 
que impede o rebatimento total.
Procedimentos

1. Cortar as colunas A  entre os níveis 
médio e su pe rior.

2. Realizar um corte de alívio 
imediatamente antes das colunas B .

3. Rebater o teto, utilizando uma prancha 
longa para apoio, se necessário.

4. Conter o teto com amarração.

REBATIMENTO LATERAL DE TETO

Utiliza-  se essa técnica quando encontramos 
veí cu los tombados ou em si tua ções em que um 
dos lados do veí cu lo está inacessível (colisão 
lateral contra muros ou postes).

Procedimentos

1. Cortar a coluna A  com a porta entre os 
níveis médio e su pe rior.

2. Cortar a coluna B  com a porta no ponto 
mais rente possível ao teto.

3. Cortar a coluna C  com a porta no ponto 
mais rente possível ao teto.

4. Rea li zar um corte de alívio na junção 
entre o teto e a coluna A , na direção do 
trilho do teto.

5. Efe tuar um corte de alívio na junção entre 
o teto e a coluna C , na direção do trilho 
do teto.

6. Dobrar o teto, apoiando-  o sobre calços, 
e proteger as ferragens expostas.

RETIRADA DE TETO

Procedimentos

1. Cortar as colunas A  entre os níveis 
médio e su pe rior.

2. Cortar as colunas B  o mais rente 
possível ao teto.

3. Cortar as colunas C  o mais rente 
possível ao teto.

4. Levantar o teto e movê-  lo para a traseira 
do veí cu lo.

5. Deixar o teto na zona de descarte 
e proteger as ferragens expostas.

LEMBRE-  SE SEMPRE DE VERIFICAR A 

PRESENÇA DE CILINDROS DE AIRBAGS E 

BARRAS DE AÇO DE REFORÇO ANTES DE 

INI CIAR OS CORTES DAS COLUNAS.

DEVEMOS SEMPRE INS PE CIO NAR O VEÍ CU LO 

ANTES DE REA LI ZAR OS CORTES E CONSULTAR 

O COMPÊNDIO DE FICHAS DE RESGATE VEICULAR.
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REBATIMENTO TIPO OSTRA

Essa técnica deverá ser utilizada em ocor rên-
cias com veí cu los capotados.
Procedimentos

1. Remover as portas.
2. Posicionar um extensor entre o teto e o 

assoalho, o mais rente possível à coluna A .
3. Po si cio nar um segundo extensor entre o 

teto e o as soa lho, o mais rente possível à 
coluna C .

4. Acio nar os extensores até sua fixação, 
sem forçar.

5. Rea li zar cortes de alívio nas colunas A  e C .
6. Retirar a coluna B .
7. Acio nar os extensores si mul ta nea men te 

até conseguir o espaço necessário.

Procedimentos

1. Cortar as colunas A  entre os níveis 
médio e su pe rior.

2. Rea li zar um corte de alívio a 45° na base 
da coluna A .

3. Po si cio nar o extensor com a plataforma 
na base da coluna B .

4. Efe tuar a extensão do painel com a parte móvel 
do extensor no ponto médio da coluna A .

5. Fazer o calçamento constante com cunhas 
no corte de alívio.

REBATIMENTO DE PAINEL E VOLANTE

Quan do as vítimas da parte dianteira do veí-
cu lo encontram-  se presas pelas pernas devi-
do à deformação do painel (não sendo possí-
vel apenas a elevação do painel e volante) ou 
houve uma deformação da célula de sobrevi-
vência, aproximando a coluna A  da coluna 

B , aplica-  se essa técnica como regra geral.

PARA SABER MAIS

As montadoras de veí cu los no Brasil investem 
con ti nua men te em veí cu los mais seguros (sis-
temas de segurança ativa e passiva, células de 
sobrevivência mais resistentes), seja em virtu-
de da crescente preo cu pa ção dos consumido-
res, que têm acesso a testes de impacto (crash 
tests), ou em função das exi gên cias vigentes 
em outros paí ses, onde os testes são rea li za dos 
por órgãos de segurança veicular (Euroncap, 
Latin NCAP) e divulgados aos consumidores.

As técnicas de desencarceramento devem 
acompanhar essa evolução, considerando, por 
exemplo, a presença de aços resistentes nas cé-
lulas de sobrevivência e abarcando novos con-
ceitos de atendimento pré-  hospitalar. Nesse 
sentido, os procedimentos de desencarcera-
mento podem ser complementados com a re-
tirada de bancos e aberturas na parte traseira 
do veí cu lo por meio de alargadores, assunto 
que será abordado futuramente.

Informações sobre veí cu los da frota na cio-
nal podem ser obtidas no Compêndio de Fichas 
de Resgate Veicular. Para acessá-  las em dispo-
sitivos móveis procure por resgate.azureweb-
sites.net no sistema Android ou por Resgate 
ou Bombeiros no sistema iOS. A

MAJOR CARLOS ROBERTO RODRIGUES   é chefe 
da Divisão de Ensino da Escola Superior de Bombeiros.
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Brasil participa de competição 
internacional de salvamento veicular

NOTÍCIAS

Pela primeira vez uma equipe brasileira par-

ticipou da Holmatro Rescue Ex pe rien ce: 

The 35,000 Euro Ex tri ca tion Challenge, edi-

ção es pe cial da competição in ter na cio nal de 

salvamento veicular. O evento aconteceu du-

rante a feira Interschutz, rea li za da de 8 a 13 

de junho em Hanover, na Alemanha. Ao todo, 

29 equipes de 16 paí ses (Alemanha, Áustria, 

Bélgica, Brasil, Eslovênia, Espanha, Finlândia, 

França, Holanda, Hungria, Irlanda, Itália, No-

rue ga, Polônia, Reino Unido e Sué cia) foram 

de sa fia das a rea li zar, em 20 minutos, o desen-

carceramento de uma vítima presa às ferra-

gens de um carro, utilizando os equipamen-

tos de resgate da Holmatro. Os concorrentes 

foram ava lia dos com base no desempenho de 

comando e nas com pe tên cias médicas e técni-

cas. Os cri té rios de ava lia ção in cluí ram aborda-

gem em equipe, utilização de técnicas de res-

gate, ava lia ção médica, tratamento da vítima,  

comunicação e desempenho geral.

De acordo com o major Carlos Roberto Ro-

drigues, chefe da divisão de ensino da Escola Su-

pe rior de Bombeiros e líder da equipe, o desem-

penho do Brasil foi excelente, tendo em vista 

as condições enfrentadas. “Na maior parte, os 

competidores estão acostumados a trabalhar 

juntos, diferente de nosso grupo, formado por 

bombeiros de vá rios Estados. Reunimo-  nos na 

Alemanha e tivemos apenas algumas horas para 

treinar. Mesmo assim, conseguimos cumprir as 

etapas e completar o desafio.” Mais do que o re-

sultado, o major Rodrigues destacou o aprendi-

zado pro por cio na do pela competição. De volta 

ao Brasil, foi promovida uma discussão com os 

instrutores de salvamento veicular da escola so-

bre as técnicas aprendidas, com a apresentação 

em vídeo do desempenho de todas as equipes. 

“Estamos bastante motivados para formar uma 

equipe em São Paulo”, afirma o major.

O prêmio principal ficou com 

a Irlanda. O time espanhol ganhou 

como melhor equipe técnica e as 

bombeiras alemãs foram as escolhi-

das como melhor espírito de equi-

pe. O time brasileiro, patrocina-

do pela empresa Resgatécnica, de 

Belo Horizonte,  foi composto pelo 

major Rodrigues (São Paulo), ma-

jor Justamante (Amazonas), major 

Neto (Pará), capitão Jader (Mara-

nhão), tenente Matheus (Pa raí ba) 

e capitão Mauro (Espírito Santo).

 A equipe brasileira, patrocinada pela Resgatécnica, conseguiu completar o desafio em 20 minutos
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Heróis do fogo

O presidente da Fundabom, coronel Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho, acompa-

nhado pelo então comandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, coronel Mar-

co Aurélio Alves Pinto, e mais um grupo de oficiais, esteve no dia 14 de julho no Palácio dos 

Bandeirantes para um encontro com Lu Alckmin. O grupo aproveitou a oportunidade para 

entregar a primeira edição da Revista Fundabom à primeira-  dama. Ela destacou a impor-

tância de entidades voltadas à divulgação de boas práticas e de seus veí cu los de comunica-

ção. “Parabéns e sucesso à nobre missão de disseminar informação e prestar esse serviço de 

utilidade pública à população”, afirmou Lu Alckmin.

Revista Fundabom chega à primeira-  dama do EstadoFo
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No dia 23 de julho o governador Geraldo 

Alckmin sancionou o decreto n–º 61.375, 

ofi cia li zan do as Condecorações He róis do 

Fogo, ins ti tuí das pela Fundabom. A ideia das 

distinções é ho me na gear autoridades civis e 

militares que tenham prestado ou prestem 

relevantes serviços à Polícia Militar do Esta-

do de São Paulo, ao Corpo de Bombeiros, ao 

Governo do Estado, à população paulista ou 

à própria Fundabom.
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Diretor-administrativo – 
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5–º Secretário –  Kléber Danúbio 

Alencar Junior

Diretoria da Fundabom toma posse
No dia 2 de julho foi realizada a 2–ª Assembleia Geral Extraordinária 

da Fundabom com o objetivo principal de empossar a nova diretoria 
da entidade para o biênio 2015/2017.

ERRATA

Na edição n –º 1, à página 22, sob o título 

“Pesadelo com o tanque 2631”, erramos 

no nome de um dos acompanhantes do coro-

nel Bertolini. Em lugar do mencionado 1–º te-

nente Fausto Nakayama, na verdade quem es-

tava lá era o 1–º tenente Marcelo Kazuhiro Sato.

Membros
Alexandre Doll de Moraes

Benedito Donizeti Marques

Jean Carlos de Araújo Leite

João dos Santos de Souza

Luiz Cézar Freire

Marco Antonio Basso

Roberto Garçon

Rubens Massao Kodama

Wagner Luis Cardoso Mora

Wilson de Oliveira Leite

Wilson Lago Filho

Conselho Fiscal
Presidente – Eduardo Rodrigues Rocha

Secretário – Carlos Antonio Noia de Souza

Membro – Nilton Divino D’Addio

Membro suplente – Luiz Cláudio de Freitas
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NOTÍCIAS

 “Meu nome é Fabio e sou eu que apa-

reço na foto da capa do primei-

ro número da revista. Gostaria muito de 

agradecer, pois fiquei muito feliz e com 

certeza me senti ho me na gea do por vo-

cês. Sobre o momento em que a foto foi 

tirada, posso dizer que foi um momento 

de muita adrenalina e medo devido ao 

perigo. Algumas horas antes da foto, o 

comando do bombeiro se reuniu e tra-

çou uma estratégia, que seria montar uma 

equipe comandada pelo capitão Jean para 

entrar no meio dos tanques para fechar 

as válvulas e tentar conter os vazamen-

tos de gasolina e ál cool. Quan do entra-

mos, estávamos com ál cool e gasolina 

na altura dos joe lhos e nada podia dar  

errado. Graças a Deus tudo deu certo.

Mais uma vez agrade-

ço à revista e parabeni-

zo-  a pela homenagem 

a todos os bombeiros 

que trabalharam nessa 

ocorrência.”

No dia 31 de outubro encerra-  se a Operação 

Corta-  Fogo, conjunto de ações destinadas 

à prevenção, controle, monitoramento e com-

bate aos in cên dios em vegetação. Até o fecha-

mento desta edição, no início de setembro, a 

operação havia contabilizado 12.534 in cên dios 

em vegetação, contra 15.873 no mesmo pe río-

do do ano passado. “Setembro começou mais 

úmido e chuvoso. Se o clima coo pe rar, deve-

mos fechar outubro entre 16.000 e 17.000 ocor-

rên cias, contra 22.943 em 2014”, afirma o ma-

jor Humberto Cesar Leão, chefe da divisão de 

gestão da Coor de na do ria Ope ra cio nal do Cor-

po de Bombeiros de São Paulo. Os números se 

tornam ainda mais expressivos levando-  se em 

consideração a área atingida. No ano passado 

foram queimados 43.776 hectares (um hecta-

re equivale a aproximadamente um campo de 

futebol), sendo que em 2015 pouco mais de 

14.000 hectares ha viam sido atingidos pelo fogo 

até a primeira semana de setembro.

Implantada pelo Decreto Estadual n –º 56.571, 

de 2010, integrando ações da Secretaria do 

Meio Am bien te, Secretaria de Segurança Pú-

blica e Casa Militar, a Operação Corta-  Fogo 

objetiva proteger principalmente a flora e a 

fauna, evitando in cên dios em parques,   áreas 

de proteção am bien tal, coberturas vegetais 

ao longo das ro do vias e outras unidades de 

conservação. Com cinco meses de duração, 

ela cobre o pe río do historicamente mais seco 

no Estado de São Paulo, uma vez que as con-

dições climáticas são decisivas nesse tipo de 

ocorrência. “Vínhamos em um ritmo de que-

da, com 14.883 atendimentos em 2013, mas no 

ano passado houve uma explosão em função 

da forte es tia gem”, comenta o major Leão. So-

mam-  se a isso as ações do homem, como o há-

bito de  atear fogo para a limpeza de terrenos e 

de jogar bitucas de cigarro pela janela de veí-

cu los em movimento, além de diversas quei-

madas em plan tios sem a autorização da Ce-

tesb. Outros fatores de ignição são os balões, 

que con ti nuam sendo soltos apesar de todos 

os alertas, e o descarte indevido de embalagens 

plásticas e de vidro, que dão origem à chama 

pela refração dos raios solares.

Algumas novidades estão contribuindo para 

a redução e melhor controle das ocor rên cias. 

Neste ano foram implantados os Planos Parti-

culares de Intervenção (PPI) para as Unidades 

de Conservação Am bien tal. Ini cia ti va conjunta 

entre o Corpo de Bombeiros (CB) e a Secreta-

ria do Meio Am bien te, trata-  se de uma forma 

de auxílio mútuo, com o ma pea men to e acio-

na men to de efetivo treinado, equipamentos e 

via tu ras visando ao trabalho conjunto no com-

bate a in cên dios em vegetação. Nas chamadas 

Oficinas Pre pa ra tó rias para Operação Es tia-

gem, ini cia ti va da Coor de na do ria Es ta dual de 

Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros atuou por 

meio de parceria, treinando neste ano cerca de 

1.700 brigadistas de 319 mu ni cí pios. Esse progra-

ma motiva a participação dos mu ni cí pios, pois 

aqueles que apresentarem efetivo para treina-

mento recebem (pela Defesa Civil do Estado e 

pela Secretaria do Meio Am bien te) um conjun-

to de equipamentos para combate a in cên dios, 

denominado Kit Es tia gem, e uma via tu ra para 

combate a in cên dios. Houve ainda a pioneira 

aproximação do CB com a Agência de Trans-

porte do Estado de São Paulo (Artesp), via bi-

li zan do a prevenção e combate aos in cên dios 

nas coberturas vegetais ao longo das ro do vias.

Para o major Leão, o maior destaque des-

te ano tem sido o uso de ae ro na ves agrícolas. 

A Defesa Civil do Estado contratou empresas 

es pe cia li za das no combate aé reo de in cên dios 

em vegetação, reduzindo consideravelmente o 

tempo de combate. O objetivo é a atua ção con-

junta com as equipes terrestres dos bombei-

ros. As ae ro na ves são acio na das sempre que o 

fogo ocorre em locais de difícil acesso por ter-

ra e em   áreas de risco ou de grande extensão. 

Os pequenos  aviões já foram acio na dos cin-

co vezes na operação deste ano — sendo qua-

tro vezes pelo 9 –º Grupamento de Bombeiros, 

para a re gião de Ribeirão Preto, e uma pelo 13–º 

Grupamento de Bombeiros, para a área de São 

José do Rio Preto. Esses contratos permitem 

que as ae ro na ves  atuem também nas re giões 

de Araçatuba, Piracicaba, Jun diaí, Campinas e 

na Grande São Paulo.

Incêndios em vegetação devem cair em SP

Espaço do leitor

Cabo Fabio de Souza Ferreira
2–º GB, Posto de Bombeiros  
Casa Verde.
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MEMÓRIA
Por: NPMCB

Passado, presente 
e futuro

O Corpo de Bombeiros de São Paulo 
é reconhecidamente uma institui-
ção pública que utiliza fatos do pas-
sado como aprendizado. Nesse sen-

tido, vá rias gerações de bombeiros vêm, ao longo 
do tempo, se preo cu pan do com a preservação da 
memória da corporação e com o uso de todo o co-
nhecimento adquirido. As lições do passado são 
amplamente empregadas no presente e a tradição 
e o culto à memória são valores inerentes a todos 

os bombeiros paulistas. Preservar a memória sig-
nifica lançar um olhar para o passado, mantendo 
a atenção no presente, sem perder o foco no fu-
turo. Esse é o objetivo do Núcleo de Preservação 
da Memória do Corpo de Bombeiros (NPMCB), 
composto por um grupo de bombeiros veteranos 
que pe rio di ca men te se reú ne de forma voluntária.

O núcleo colabora com a salvaguarda da me-
mória escrita, iconográfica e oral do Corpo de 
Bombeiros de São Paulo por meio de diversas 

 Bombeiros 
em atividade 
de rotina na 
preparação de 
viatura. Início 
do século XX
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INTEGRANTES 
DO NÚCLEO DE 
PRESERVAÇÃO 
DA MEMÓRIA DO 
CORPO DE BOMBEIROS

Alfonso 
Antônio Gill, 
70 anos, é coronel 
PM da reserva e 

serviu ao Corpo de Bombeiros 
durante 29 anos 
 aagill@uol.com.br.

Carlos Antônio 
Noia de Souza, 
54 anos, é coronel 
PM da reserva 

e serviu ao Corpo de 
Bombeiros por 21 anos 
 carlosnoia@globo.com.

João dos 
Santos Souza, 
61 anos, é coronel 
PM da reserva 

desde abril de 2011 
 santosjoao@ig.com.br.

Nilton Divino 
D’Addio, 
71 anos, é coronel 
PM da reserva, 

tendo servido ao Corpo 
de Bombeiros por 21 anos 
 nildaddio@gmail.com.

Wilson de 
Oliveira Leite, 
53 anos, é coronel 
PM e passou 

para a reserva em 2013 
 leitewil@yahoo.com.br.

ini cia ti vas, como a organização das bio gra-
fias dos eternos comandantes, a transmissão 
de conhecimento para futuros bombeiros e a 
organização de eventos para relembrar epi-
só dios marcantes. Em mais uma ini cia ti va, o 
núcleo manterá uma coluna na Revista Fun-
dabom com artigos dedicados a esse ofício, 
apresentando trimestralmente um tema rela-
tivo a pes soas, fatos e acontecimentos de inte-

resse no presente, ligados à cultura e à história 
do Corpo de Bombeiros.

Qualquer pessoa que quiser colaborar com o 
núcleo pode entrar em contato por meio de nos-
sa página no Fa ce book (www.facebook.com/
nucleomemoriacbpmesp) ou diretamente pelo 
e-  mail dos integrantes do NPMCB para en viar 
ma te rial, sugerir assuntos, tecer críticas, elo gios 
ou simplesmente fazer co men tá rios. A

 Fachada do antigo quartel central do Corpo de Bombeiros, na Praça Clóvis Bevilácqua. Década de 1950

 Pátio do quartel. Início da década de 1960
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TERCEIRO SETOR
Por: Tânia Galluzzi

Curadoria de Fundações, 
defendendo o bem comum
Bem antes de a Fundabom sair do papel 

já havia alguém zelando por ela, cuidan-
do para que fosse erguida em bases sóli-

das. Estamos falando da Promotoria de Justiça de 
Fundações da Capital, ou simplesmente Curado-
ria de Fundações, que acompanha a Fundação de 
Apoio ao Corpo de Bombeiros da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo desde 2012, quando a en-
tidade era apenas um tema de mestrado. Na épo-
ca, o então capitão Alexandre Doll de Mo raes, ao 
se aprofundar no assunto, acabou batendo à por-
ta da Curadoria de Fundações, encontrando no 
promotor Airton Graz zio li um alia do fundamen-
tal. “Sou bastante favorável às fundações de apoio 
a órgãos públicos na medida em que f lexibilizam 
uma série de entraves pró prios dessas institui-
ções, facilitando, por exemplo, par ce rias com en-
tidades privadas”, afirma o promotor, responsável 
pelo órgão desde 2003. Afora os ganhos obtidos 

com as ações da Fundabom, volta-
das para a capacitação dos 

recursos humanos 
e preservação 

da cultura do Corpo de Bombeiros, o promotor 
cita, entre outros be ne fí cios, o fato de todo o su-
perávit ser investido na instituição. No caso do 
Corpo de Bombeiros, existe ainda o adi cio nal de 
a fundação representar um po ten cial de ocupa-
ção para os membros da corporação que seguem 
para a reserva. Airton Graz zio li vê um futuro pro-
missor para a Fundabom, sobretudo por trabalhar 
para uma corporação com credibilidade singular. 
“A Fundabom tem um amplo mercado de atua ção, 
que carecia de um organismo sem fins lucrativos. 
Ela nasceu em condições bem vantajosas”, afirma.

A CURADORIA

Uma fundação é um instituto jurídico formado por 
um conjunto de bens destinados por uma pessoa 
física ou empresa, que doa tais bens para o nasci-
mento dessa entidade em benefício do público e 
do so cial. O objetivo não pode atender ao interes-
se próprio, devendo estar voltado ao terceiro se-
tor, segmento da so cie da de que se dedica ao au-
xílio aos menos favorecidos.

A atua ção das fundações é regulada e acompa-
nhada pelo Ministério Público, por meio da Cura-
doria de Fundações, abrangendo aspectos adminis-
trativos e judiciais. O acompanhamento começa 
no esboço do estatuto da fundação, perdurando 
até o momento em que even tual men te ela seja ex-
tinta. Trata-  se de um casamento sem possibilida-

de de separação ou divórcio, como afirma Air-
ton Graz zio li. Ele explica que a ação do Estado, 

por intermédio do Curador de Fundações, é 
mais de amparo, auxílio, acompanhamento 

e vigilância do que de fiscalização em um 
sentido estrito. Com esse trabalho, o le-
gislador objetiva fortalecer as ações das 
fundações e garantir-  lhes as condições 
de estabilidade, transparência e fomento 
de suas atividades, pois tudo o que elas 
fazem tem de ir ao encontro e em pro-
veito dos interesses da so cie da de civil.

A Curadoria de Fundações de São 
Paulo trata hoje de 390 entidades. 

Com um patr imônio est imado em 
R$ 25 bilhões, elas movimentam cerca de 

R$ 15 bilhões por ano. A

 Promotor 
Airton Grazzioli
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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

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.

B
R

A
IN

S
T

O
R

M

A Revista Fundabom é fonte de atualização, 

informação,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.
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