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Os nossos cestos de resgate RC 300, RC 400 e RC 500 oferecem os 
meios seguros para operações de resgate e combate a incêndio em 
alturas, com cargas úteis de até 500 kg e espaço para até 5 pessoas. 

   O canhão monitor pode ser embutido na frente do cesto e possui uma
   vazão de 2.500 l/min com acionamento via controle remoto.  

MAGIRUS TURNTABLE LADDERS

Para se extinguir um grande incêndio, o cesto de resgate pode ser 
removido em favor do uso do canhão de água de alta performance 
“Magirus ViaGara”. Com performance máxima de 4.000l/ a 8 bar, o 
suprimento de água é garantido por 02 mangueiras de água com 
conector duplo. O MZV 4000 com bocal côncavo para jatos e spray 
vem instalado, outros bocais para espuma também estão disponíveis. 
O Monitor ViaGara é capaz de rotação vertical de até 130°, 
horizontalmente ao máximo de 30° cada. Controlado eletronicamente 
pela central de controle.  

 O RESCUE LOADER foi desenvolvido para solucionar o crescente 
problema de deslocar ou resgatar pessoas obesas ou com mobilidade 
reduzidas de locais onde a infraestrutura não permite uma remoção 
normal. Acoplado no topo da escada ele suporta uma carga de até 

   500 kg e é controlado por controle remoto, podendo entrar em janelas
   ou varandas. 

O elevador de passageiros tem capacidade para 300 kg ou 3 pessoas e 
pode ser operado em um ângulo de elevação de até 45°. Com uma 
velocidade variável de até 1,6m/s, ele permite o resgate de três pessoas e 
o acesso de combatentes e suprimentos a uma altura de até 68 metros em 
menos de 120 segundos.
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„Quando a experiência encontra 
a paixão, nascem as melhores 
escadas do mundo.“

Magirus, referência e líder mundial em auto escadas. 
A Magirus sempre inovadora, oferece uma gama completa de auto escadas de 27 a 68 metros 
de altura, entre modelos convencionais e articulados que visam um campo de trabalho maior 
e até em ângulos negativos. Esse é o mundo dos bombeiros, e assim como você, a Magirus 
dedica toda sua experiência e paixão construindo os melhores equipamentos do mundo para 
suas missões de emergência. 

www.magirusgroup.com
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Caros leitores, chegamos à edição n–º 3 desta revista, que aos 
poucos tem se consolidado como importante ferramenta para 
divulgação daquilo que acontece de mais importante no âmbito 

do Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do Estado de São Paulo.
Nesta edição, haja vista o verão que se aproxima, especial atenção 

foi dada à Operação Praia Segura, desenvolvida no litoral paulista 
no período que antecede o Natal, se prolongando até a Páscoa. É um 

período em que há um grande afluxo de pessoas para as praias, no gozo 
de férias do trabalho, conciliando com as férias escolares de seus filhos.
Ressalta-se, nessa matéria em especial, o reforço no número de guarda-vidas 

para uma efetiva prevenção objetivando reduzir ao máximo o número de afogamentos, 
com a apresentação de resultados muito significativos ao longo dos anos.

Outra matéria muito interessante diz respeito ao Grupamento de Radiopatrulha 
Aérea “João Negrão” da Polícia Militar do Estado de São Paulo, que faz um link com a 
reportagem da Operação Praia Segura, já que as aeronaves, dentre os vários serviços que 
prestam à população do Estado de São Paulo, também são utilizadas na prevenção aos 
banhistas. Hoje temos grande orgulho desse nosso Grupamento Aéreo, que se constitui 
na gigante Aviação Paulista, com seus 27 helicópteros, sendo o maior Grupamento 
da América Latina e um dos maiores do mundo no tocante à aviação policial.

A enorme utilidade dos Vants (Veículos Aéreos Não Tripulados) no atual mundo 
moderno também é destacada nesta edição, ressaltando a grande gama de possibilidades 
de seu emprego nas mais diversas condições possíveis, a exemplo de Operações de 
Combate a Incêndio. Vislumbra-se que esse tipo de veículo, também conhecido por drone, 
ainda vai passar por grandes aperfeiçoamentos, ficando difícil de imaginar hoje todo 
seu potencial de emprego; mas uma coisa é certa, o futuro chegou! Muito do que se via 
em desenhos animados e filmes de ficção passaram a ser realidade com os drones.

Aproveitamos para agradecer aos integrantes do Corpo de Bombeiros de Goiás e, em 
especial, ao seu comandante e presidente da Ligabom, coronel BM Carlos Helbingen Júnior, 
pela acolhida de nossa delegação no XV Senabom – Seminário Nacional de Bombeiros, 
realizado de 11 a 13 de novembro. Foi mais um evento marcante, com grande participação dos 
bombeiros do Brasil e de países vizinhos. O seminário 2016 já foi anunciado e será realizado 
em Santa Catarina, certamente um evento tão bom quanto esse realizado em Goiânia.

Aproveitamos também para desejar a todos um Feliz e Santo Natal 
e um Ano Novo repleto de saúde, paz e grandes realizações!

Que todos tenham um Natal cheio de vida e uma vida cheia de Natal!
Boa leitura!

Esforço concentrado

Rogério Bernardes Duarte
Coronel PM – Comandante do Corpo de Bombeiros/SP
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ENTREVISTA
Por: Tânia Galluzzi

Os números são sur preen den tes para 
quem não milita na área. No Brasil, 
o afogamento é a segunda causa geral 
de óbito em crian ças entre 1 e 9 anos, 

perdendo apenas para a pneumonia, e o terceiro 
motivo na faixa de 10 a 19 anos. Mais de 6.000 
pes soas morreram afogadas no País em 2013, das 
quais 75% em água doce, ou águas internas, e 15% 
em praias oceâ ni cas. Isso sem falar nos incidentes 
não fatais, que chegam a mais de 100 mil.

Entre os maiores fatores de risco, tanto aqui 
quanto no mundo, estão idade menor de 14 anos, 
uso de bebidas al cóo li cas e baixo nível de escola-
ridade. E é nessa tecla que bate o coronel Jeffer-
son José Ma ciel Vilela, ex-  comandante do Grupa-
mento de Bombeiros Marítimo (GBMar) e diretor 
da So cie da de Brasileira de Salvamento Aquático 
(Sobrasa). Para ele, que convive com essa rea li-
da de desde a década de 1980, só a educação é ca-
paz de mudar tal cenário. Nesta entrevista, o co-
ronel Vilela, na reserva desde 2003, discute esses 
números e fala das ações da Sobrasa.

Qual o principal objetivo da Sobrasa?
Somos uma as so cia ção de fanáticos pela redu-
ção das mortes por afogamento. E a estratégia 
é a prevenção. Procuramos reunir o que há de 
melhor nessa área, somando o conhecimento de  
bombeiros e de civis.

Foi essa expertise que a Sobrasa levou para a World 
Conference on Drowing Pre ven tion 2015, que  
aconteceu no início de novembro, na Malásia?
Sim. Os trabalhos cien tí fi cos da caravana brasi-
leira representaram 18% de toda a programação 
do evento. Ainda estamos reunindo o que de me-
lhor foi apresentado, resumo que será publicado 
no site da Sobrasa. O foco foi a prevenção, com vá-
rios temas e técnicas, entre eles o Piscina + Segura.

O que é o Piscina + Segura?
É uma campanha da Sobrasa que está no segundo 
ano e aconteceu de 9 a 13 de novembro. Durante 
uma semana vá rias atividades são rea li za das, em 
parceria com mais de 60 clubes, aca de mias e esco-
las em todo o Brasil, além dos Corpos de Bombei-
ros, por meio da Ligabom [Conselho Na cio nal dos 
Corpos de Bombeiros Militares do Brasil], visando 
a divulgação de ações que tornem o banho re crea-
ti vo mais seguro. Incentivamos que clubes, esco-
las e aca de mias promovam atividades lúdicas de 
prevenção em afogamentos para crian ças e pais.

Sabemos que as piscinas são responsáveis por 
53% das mortes por afogamento de crian ças de 1 a 
9 anos de idade. Uma das principais causas é a de-
satenção dos pais ou responsáveis. O fácil acesso 
à piscina também é um fator decisivo. Não estou 
falando só de piscinas em clubes. Aqui entram as 
residenciais e as de con do mí nios. Trabalhamos 

Fanáticos pela 
prevenção
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O que é a Sobrasa
Em 1995, preo cu pa dos com o volume de afogamen-

tos no Brasil, um grupo de médicos, guarda-  vidas 

e outros profissionais fundaram a So cie da de Bra-

sileira de Salvamento Aquático. Trata-  se de uma 

entidade sem fins lucrativos que fun cio na como 

um conselho pro fis sio nal e atua como órgão de 

convergência na prevenção de afogamentos e in-

cidentes em todas as atividades de esporte, lazer 

e trabalho na área aquática. Em seu quadro de 42 

diretores e 32 consultores, todos vo lun tá rios, es-

tão es pe cia lis tas de 25 estados, que representam 

o Brasil, com grande atua ção in ter na cio nal, na 

In ter na tio nal Lifesaving Fe de ra tion (ILSF).

Hoje a Sobrasa possui um mailing de 23.000 

nomes. Qualquer pessoa pode participar. Basta se 

cadastrar pelo site www.sobrasa.org e encontrar 

alguma atividade na qual possa colaborar.

Além das campanhas educativas e da promo-

ção de cam peo na tos de salvamento, a Sobrasa 

também ministra treinamentos técnicos em emer-

gên cias aquáticas e primeiros socorros. O público- 

 alvo é formado por profissionais de saú de, educa-

dores físicos, surfistas e profissionais e esportistas 

do meio aquático.

PARE!
as mortes de crianças por
afogamento em piscinas

PISCINA
SEGURA

+

SOCIEDADE BRASILEIRA DE
SALVAMENTO AQUÁTICO

Campanha

WWW.SOBRASA.ORG

aprenda a nadar

A
G

A

S

U

tenção
uarda-vidas

cesso restrito

ucção

100% no seu filho.

presente

- Cerque
a piscina.

Use ralos anti-sucção
e meios de interrupção da bomba.

-

rgência - Saiba agir.

APENAS 5 ATITUDES
e você vacina sua

piscina contra
afogamentos.

para que todas as piscinas tenham algum tipo de 
impedimento ao acesso, que pos suam sistemas 
antissucção e tampas de ralos an tia pri  sio  na  men -
to, além de botão de emergência para desligamen-
to da bomba, enfim, medidas simples e baratas 
que podem salvar vidas.

Na campanha rea li za mos ainda três dias de pa-
lestras durante a Semana de Emergência, que acon-
teceu no Anhembi, em São Paulo, com a partici-
pação de representantes de con do mí nios, clubes, 
guarda-  vidas e pes soas que pretendem se tornar 
guarda-  vidas. Aproveitamos também para divul-
gar a certificação oferecida pela Sobrasa. Quan do 
a entidade é acio na da, membros da Sobrasa ins-
pe cio nam a piscina e emitem um certificado ates-
tando que o local segue preceitos de segurança.

Qual a situação atual do projeto de norma pro-
posto em 2014 pela Sobrasa à As so cia ção Brasi-
leira de Normas Técnicas (ABNT) com relação 
à segurança em piscinas?
Está sendo analisado. Ba sea do na parte técnica do 
Piscina + Segura, ele trata da utilização de dispo-
sitivos como ralos antissucção, botoeira de emer-
gência e proteção física em volta da piscina. Inclu-
sive agora em Goiânia, durante o Senabom [XV 
Seminário Na cio nal de Bombeiros], numa reu nião 
da Ligabom [Conselho Nacional dos Corpos de Bom-
beiros Militares do Brasil ], conseguimos a aprova-
ção de um protocolo tornando a Sobrasa uma enti-
dade técnica dentro da Ligabom, da qual já somos 
consultores. Que re mos um dia nos tornar o orga-
nismo de normalização da ABNT para esse tema.

Há também campanhas voltadas para as praias?
Temos o Águas + Seguras, com recomendações e 
sinalização para rios, piscinas e praias, e pretende-
mos  criar pequenos módulos, com procedimentos 
de fácil memorização, visando elevar a educação 
da população nessa área. Em se tratando de pre-
venção, já caminhamos bastante no litoral. Nosso 
maior problema hoje está nas praias, lagos, rios e 
represas de água doce. Uma das metas da Sobrasa 
é in te rio ri zar o trabalho de prevenção.

Temos atual men te 17 pes soas morrendo por 
dia afogadas em piscinas, baldes, rios e igarapés; 
75% dos afogamentos no País acontecem em águas 
doces, em locais muito mais difíceis de controlar. 
Por isso temos o firme propósito de trabalhar a 
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Quem se afoga e quando
 ■ O maior risco de morte por afogamento 

ocorre na faixa de 15 a 19 anos 

(4.7/100.000 habitantes)

 ■ O menor risco está em crianças menores 

de 1 ano (1.5/100.000 habitantes)

 ■ De todos os óbitos por afogamento, 

51% (3.259) ocorrem até os 29 anos

 ■ As piscinas e os banhos são responsáveis 

por 2,6% de todos os casos de 

óbito por afogamento, mas atingem 

predominantemente (56%) a faixa 

de 1 a 9 anos de idade

 ■ Em média homens morrem seis vezes 

mais que as mulheres por afogamento, 

e a maior relação ocorre na faixa de 

25 a 29 anos (17 vezes mais).

 ■ A mulher morre menos em todas 

as faixas etárias

Época do ano e horário
 ■ 44% dos afogamentos ocorrem nos meses 

de novembro a fevereiro e o restante é 

distribuído igualmente ao longo do ano

 ■ Mais de 65% acontecem nos finais 

de semana e feriados

 ■ Mais de 50% entre as 10h e as 14h

Fonte: Sobrasa, Boletim Brasil – 2015

educação. Sabemos que 
o presente já está com-
prometido, por isso esta-
mos olhando para o futu-
ro, atuan do na educação 
infantil. É um trabalho 
de formiga, mas chegare-
mos lá.

Comparando o número de 
afogamentos, como está o 
Brasil em relação ao resto 
do mundo?
O Brasil tem características pe cu lia res. Vivemos 
num país continente, com verão o ano todo. A na-
tureza do brasileiro é mais aventureira, ao mesmo 
tempo festiva e desrespeitosa para com as regras. 

Há paí ses que delimitam 
  áreas para banhistas e es-
ses limites são respeitados, 
uma rea li da de completa-
mente diferente da que vi-
vemos aqui. Mostramos 
imagens de nossas praias 
em eventos que partici-
pamos em outros paí ses 
e o comentário que ouvi-
mos é “vocês são malu-

cos. É impossível dar proteção para essas pes soas.” 
E nós fazemos isso. Por isso não dá pra comparar. 
E todos lá fora respeitam o trabalho feito pelo ser-
viço de salvamento no Brasil. Eles gos ta riam de 
ter o perfil do guarda-  vidas brasileiro, com a es-
pe cia li za ção que temos, atuan do nas praias deles.

É por esses motivos que o senhor argumenta que 
a educação é fundamental?
Exatamente, sobretudo quando estamos falan-
do das águas internas, onde a cobertura é muito 
complexa. Na Austrália, por exemplo, aprende-  se 
a nadar já na primeira infância. Todos sabem na-
dar. E quando crescem já carregam a cultura da 
prevenção e do salvamento. Aqui não temos nú-
meros oficiais, mas sabemos que uma grande par-
cela da população sequer tem acesso a uma pis-
cina. Quan to mais à aprendizagem de natação.

Quais são os projetos da Sobrasa para 2016?
Pretendemos  criar a fundação Sobrasa para poder-
mos tocar os projetos de maneira mais produtiva, 
com o apoio da fundação na captação de recursos. 
Estamos também organizando uma diretoria de 
saú de, congregando o maior número de médicos 
para discutir trabalhos nessa área. A nossa ideia 
é multiplicar in te li gên cias. Colocamos todo o co-
nhecimento de que dispomos gratuitamente em 
nossa página na internet. Isso por meio de his tó-
rias em quadrinhos, pequenos ví deos, banners, 
camisetas. O que o interessado quiser baixar está 
lá para ser usado, não existe cobrança de direitos 
autorais. Nossa meta é a difusão das informações.

Em 2016 am plia re mos as nossas ações de ca-
ráter preventivo, nas quais acreditamos estar a 
solução para a redução do número de mortes por 
afogamento, junto com a educação, através da 
intensificação do slogan Prevenir é salvar. A

ESTAMOS OLHANDO 

PARA O FUTURO, 

ATUAN DO NA 

EDUCAÇÃO INFANTIL. 

É UM TRABALHO 

DE FORMIGA, MAS 

CHEGAREMOS LÁ.
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O GÁS DA COMGÁS VAI 
MUITO ALÉM DO QUE 
VOCÊ IMAGINA!
O Gás da COMGÁS faz parte do dia a dia de milhões de pessoas. Além 

de ser perfeito para cozinhar e para um banho especial, hoje ele seca 

roupas, climatiza ambientes, abastece churrasqueiras e muito mais. 

Moderniza! Vem para a Comgás!

HOME SPACOCÇÃO

AQUECEDORES

SAUNA A VAPOR

PISCINA

AR-CONDICIONADO

COGERAÇÃO

Conheça essas e outras

soluções em nosso site:

www.comgas.com.br



ESPECIAL
Por: Tânia Galluzzi

No dia 30 de setembro foi rea li za da a posse 
do novo comandante do Corpo de Bom-
beiros da Polícia Militar do Estado de São 
Paulo, coronel Rogério Bernardes Duar te. 

A cerimônia aconteceu na Escola Su pe rior de Bom-
beiros, em Franco da Rocha, e contou com a presença 
de cerca de 500 pes soas, entre elas o secretário da Se-
gurança Pública, Alexandre de Mo raes, o comandan-
te da Polícia Militar do Estado de São Paulo, coronel 
Ricardo Gambaroni, e o presidente da Fundabom, co-
ronel Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho, além 
de ex-  comandantes da corporação.

Em seu discurso, o coronel Duar te expressou sua 
alegria em assumir a corporação para a qual serve há 
quase 26 anos e o orgulho em comandar uma institui-
ção centenária, que atende 17.500 chamados diá rios, 
socorrendo em média 650 pes soas por dia. O coronel 
destacou o papel da Escola Su pe rior de Bombeiros, a 
maior da América Latina e uma das maiores do mun-
do. “O mais importante, contudo, são os 8.640 bombei-
ros que formam o Corpo de Bombeiros de São Paulo, 
que, seguindo sua vocação, são treinados e formados 
para fazer o que gostam, salvar vidas”, afirmou o co-
ronel Duar te. Depois de agradecer o apoio de sua fa-
mília e de membros veteranos, o militar reconheceu o 

Mudança 
no comando 
do CB
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 Coronel Rogério Bernardes Duarte ingressou na PM em 1981
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legado deixado por seu antecessor, coronel Mar-
co Aurélio Alves Pinto, sobretudo a implantação 
do Sistema Es ta dual de Emer gên cias.

Ao tomar posse, o novo comandante compro-
meteu-  se a dar continuidade ao planejamento es-
tratégico de aprimoramento da gestão ope ra cio-
nal do CB e sua expansão, a consolidar as ações 
voltadas para a redução de acidentes e ocor rên-
cias, assim como a aprimorar o Via Fácil Bombei-
ros. Outras metas são a rees tru tu ra ção do efeti-
vo, a obtenção do Programa de Bonificação para 
o Corpo de Bombeiros, a modernização da comu-
nicação ope ra cio nal e a autonomia na formação 
dos bombeiros, com o desenvolvimento de uma 
carreira própria dentro do CB, na consolidação 
de um quadro próprio de bombeiros.

Formado em Direito pelo Macken zie, com pós- 
 gra dua ção em Políticas Públicas e Gestão em Segu-
rança Pública pela Pontifícia Universidade Católica 

(PUC) e mestrado e doutorado em Ciên cias Poli-
ciais de Segurança e Ordem Pública, pelo Centro 
de Altos Estudos de Segurança da Polícia Militar 
do Estado de São Paulo, o coronel Duar te ingres-
sou na Polícia Militar em fevereiro de 1981, as-
cendendo ao posto de coronel em 2012. Entre 
outros cargos, comandou a Escola Su pe rior de  
Bombeiros naquele mesmo ano.

A cerimônia foi encerrada com o desfile dos 
pelotões das unidades operacionais do Coman-
do de Bombeiros Metropolitano, do Comando 
de Bombeiros do In te rior, do Grupamento de 
Bombeiros Marítimo, da Escola Su pe rior de Bom-
beiros e do Centro de Manutenção de Ma te rial 
Ope ra cio nal de Bombeiros, além de integran-
tes do Corpo de Bombeiros de Pernambuco e de 
Tocantins. Desfilaram ainda algumas das via tu-
ras e veí cu los que compõem a frota do Corpo de  
Bombeiros de São Paulo. A
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 (E/D) Coronel Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho, presidente da Fundabom; coronel Duarte e sua esposa, Maria José da Silva Duarte; 
coronel Edson Gonçalves, diretor financeiro da Fundabom, e coronel Ivanovitch Simões Ribeiro, diretor administrativo da Fundabom 







OPERAÇÃO PRAIA SEGURA
Por: Denise Góes
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EM PERÍODO QUE ANTECEDE O 

NATAL E SE PROLONGA ATÉ A 

PÁSCOA, O CORPO DE BOMBEIROS 

PLANEJA E EXECUTA UMA GRANDE 

OPERAÇÃO PARA GARANTIR A 

SEGURANÇA DE MILHÕES DE 

PESSOAS QUE BUSCAM UM LUGAR 

AO SOL NOS 650 QUILÔMETROS 

DO LITORAL PAULISTA.

1
Fo

to
: 
C

es
ar

 M
an

gi
ac

av
al

li
1 Subtenente Sérgio 
Lopes em seu posto
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Todos os anos é a mesma coisa. A chega-
da do verão dá início à temporada das 
praias lotadas de banhistas. O calor e 
as fé rias escolares aumentam a procura 

por um lugar na areia. Milhões de pes soas vindas 
de todas as partes do Estado e de outros pontos 
do País escolhem o litoral paulista como destino, 
e durante três meses modificam a paisagem local. 
Com elas também chegam os de sa fios. Cidades 
acostumadas a atender a população local precisam 
reforçar a in fraes tru tu ra para evitar transtornos.
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Uma das principais preo cu pa ções é com a se-
gurança nas praias e nas   áreas urbanas. “São vin-
te milhões de pes soas concentradas em 15 mu-
ni cí pios do litoral entre os meses de dezembro e 
março. Uma população maior do que a de paí ses 
como o Chile”, relata o tenente-coronel Carlos 
Eduar do Smicelato, comandante do Grupamen-
to de Bombeiros Marítimo (GBMar). O GBMar é a 
unidade do Corpo de Bombeiros responsável pe-
las atividades de prevenção e salvamento envol-
vendo banhistas, embarcações e comunidades ri-
beirinhas nos 650 quilômetros de costa, da divisa 
do Rio de Janeiro até o limite com o Paraná, tan-
to durante o verão quanto nos demais meses do 
ano. Com sede no Gua ru já, a unidade está subdi-
vidida em quatros su bá reas, com um ofi cial res-
ponsável em cada uma delas: litoral norte, litoral 
centro, litoral sul e litoral extremo sul.

Nas praias, é o GBMar que acio na a Operação 
Praia Segura. Ela faz parte de um projeto maior 
desenvolvido pelo governo do Estado no litoral 
de São Paulo, a Operação Verão, ini cia ti va que 
abrange todas as unidades da Polícia Militar de 
São Paulo com o objetivo de atender qualquer 
tipo de ocorrência re la cio na da aos turistas ou 
à população local.

2 Tenente-coronel Carlos Eduardo 
Smicelato, comandante do GBMar

3 Guarda-vidas operando 
uma moto aquática, 
orientando os banhistas
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4 e 5 Os guarda-vidas 
dispõem de vários veículos 
para o patrulhamento e 
prevenção das ocorrências

6 Equipe do Bote de Salvamento 
Inflável (BSI) realizando a 
vistoria do equipamento antes 
do início dos trabalhos

7 As lanchas ficam atracadas 
no píer da sede do GBMar, 
ponto estratégico para o rápido 
atendimento às emergências

8 O GBMar conta com 
equipamentos para o 
atendimento de situações 
que exigem mergulho
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A Operação Praia Segura existe desde a tempo-
rada de 1999/2000 e é o resultado de um esforço 
conjunto do governo do Estado, das prefeituras 
e de empresas so cial men te responsáveis — como 
a Petrobras e a Hypermarcas —, na elaboração de 
es tra té gias para manter a segurança nas praias do 
litoral paulista durante a estação.

Nesse pe río do, além do efetivo de guarda-  vidas 
bombeiros do litoral, em torno de 550 profissio-
nais, a operação conta ainda com o apoio dos par-
ceiros na contratação de tem po rá rios. São 350 
guarda-  vidas tem po rá rios (GVT) contratados pe-
las prefeituras, e mais 600 guarda-  vidas tem po rá-
rios empregados por tempo determinado (GVTD) 
pelo governo do Estado, chegando a um total de 
1.500 guarda-  vidas dis tri buí dos pelos 350 quilô-
metros de praias. Em geral, os tem po rá rios são ci-
vis que mostram grande interesse pela profissão de 
guarda-  vidas. “Muitos são garotos que terminaram 
a escola, têm 18 anos e ficaram meio sem rumo, 
sem saber o que fazer e acabam se interessando 

por esse trabalho. Eles chegam como tem po rá-
rios, se en tu sias mam e entram para a Polícia Mi-
litar para  atuar no Corpo de Bombeiros. Temos 
em torno de 70 profissionais, entre praças e ofi-
ciais que têm essa mesma história de vida. Vie-
ram para o verão e acabaram ficando”, conta o 
comandante do GBMar.

Os tem po rá rios passam por uma seletiva ini cial 
com uma ava lia ção física e natação. Em seguida, 
durante três semanas eles recebem treinamento 
teó ri co com noções de prevenção, como primei-
ros socorros e salvamento, e ocea no gra fia, para 
poder identificar os perigos do mar, como as cor-
rentezas. Tem ainda a parte prática, em que o fí-
sico é bem exigido. Eles recebem instruções de 
como abordar os banhistas para dar orien ta ções 
e advertir sobre os riscos no mar. “O importante 
é que a gente prepara esse pro fis sio nal para tra-
balhar nesse pe río do de temporada, mas esse co-
nhecimento ele acaba levando com ele para a vida 
toda”, avalia o tenente-coronel Smicelato.

Depois do treinamento, os guarda-  vidas tem-
po rá rios seguem para os locais em que vão  atuar. 
Durante o pe río do do contrato, eles estarão sem-
pre sob a supervisão de um guarda-  vidas efetivo. 
Enquanto o pro fis sio nal bombeiro faz um turno 
de 12 horas com um dia de folga, a carga horária 
do temporário é de seis horas.

Na praia, uma pequena diferença nos unifor-
mes identifica as três ca te go rias de guarda-  vidas. 
Um bom observador vai notar que o uniforme 
do guarda-  vidas do grupamento dos bombeiros 
é amarelo e vermelho; o temporário contratado 
pelo governo do Estado usa um uniforme laranja; 
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9 Major Salvador Alves Diniz 
Filho, subcomendante do GBMar

10 Sala de operações de rádio 
(rede GBMar e rede Marítimo)

�
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11 Lancha Pão de Açúcar

12 Durante a Operação Praia 
Segura, além do efetivo de 
guarda-vidas bombeiros do 
litoral, mais de 600 guarda-vidas 
temporários são empregados 
por tempo determinado

13 A ajuda dos helicópteros do 
Grupamento Aéreo é fundamental 
na segurança dos banhistas em 
grandes extensões de praia

14 Equipes de moto aquática 
(MA) e de bote de salvamento 
inflável (BSI) em treinamento 
próximo às costeiras
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já o uniforme do pro fis sio nal contratado pelas 
prefeituras também é laranja, mas traz o logoti-
po de um protetor solar fabricado pela empresa 
parceira, a Hypermarcas.

De acordo com o comandante do Corpo de 
Bombeiros de São Paulo, coronel Rogério Duar te, 
fora da areia, duas outras unidades da corporação, 
o 6 –º Grupamento, com sede em Santos e respon-
sável pelo litoral centro/sul, e o 11–º Grupamen-
to, com sede em São José dos Campos, respon-
sável pelo litoral norte, também recebem reforço 
no verão: em torno de 130 bombeiros. “Além do 
trabalho nas praias, não se pode esquecer que o 
aumento da população no litoral também provo-
ca uma elevação de ocor rên cias como in cên dios 
e acidentes de trânsito”, lembra o comandante.

Os números da operação
30 mil frascos de protetor solar

1.500 óculos de proteção solar

20 pranchões

500 máscaras para RCP

1.500 nadadeiras

1.500 flutuadores

1.200 placas de sinalização

1 milhão de pulseiras de identificação

500 mil fôlderes – campanha educativa

912 cadeirões de prevenção

50 botes infláveis de salvamento

8 lanchas

5 helicópteros

50 motos aquáticas

25 unidades de resgate e salvamento aquático

2 navios de combate a incêndios

25 quadriciclos

30 autos de apoio operacional

A IMPORTÂNCIA DA LOGÍSTICA

No que se refere às praias, o te-
nente-coronel Smicelato ex-

plica que a Operação Praia 
Segura em si não é tão com-
plexa, mas exige toda uma 
logística para colocar os 
1.500 guarda-  vidas atuan-
do na extensa faixa litorâ-
nea. “Pode-  se dizer que o 
planejamento logístico da 
próxima operação come-
ça logo que a última ter-
mina”, diz o comandan-
te do GBMar. A Operação 

Praia Segura começa no 
início de dezembro e pros-

segue até uma semana após 
a Páscoa, portanto uma data 

que depende do calendário, es-
tendendo-  se às vezes até o mês 

de abril. Isso significa que, assim 
que termina o contrato dos tem po-

rá rios e as equipes efetivas voltam 
ao trabalho normal, a coor de na ção do 

grupamento já se reú ne para preparar a 
operação da temporada seguinte. Duran-

te o ano, as atividades normais de prevenção 
do GBMar ocorrem paralelamente à preparação 
da Operação Praia Segura.

O planejamento tem início com um levanta-
mento de tudo o que foi usado e deverá ser reposto 
para o verão seguinte. É preciso verificar o desgas-
te dos f lu tua do res e nadadeiras, além dos unifor-
mes usados no pe río do pelos guarda-  vidas. “É ne-
cessário substituir cerca de 30% do ma te rial por 
temporada.” Assim, à medida que os recursos fi-
nanceiros são colocados à disposição da coor de-
na ção, a compra desse ma te rial é feita. Parte do 
equipamento necessário, porém, é adquirido em 
datas mais próximas do início da operação. Pro-
tetores solares, alimentação (como barras de ce-
real) e água, por exemplo, são os últimos itens 
na lista de compras.

As embarcações, entre elas dois na vios, mo-
tos aquáticas e unidades de resgate e salvamen-
to aquático que fazem parte da frota do GBMar, 
também passam por revisão. “Todos eles serão 
úteis durante o pe río do de fé rias. Os na vios, por 
exemplo, ajudam no resgate em mar e também no 
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15 Guarda-vidas tripulando o 
Águia, orientando os banhistas 
nas praias com o apito
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combate a in cên dios nas   áreas por tuá rias”, afir-
ma o coronel Duar te. Ele lembra que um desses 
na vios foi fundamental no combate ao incêndio 
do terminal de tanques da Alemoa, em Santos, 
em abril deste ano, captando água do mar para a  
extinção do incêndio.

Além da reposição do ma te rial e da revisão do 
equipamento, também é feita uma ava lia ção da 
temporada an te rior e uma previsão de quantos 
profissionais o grupamento irá precisar para tra-
balhar na próxima Operação Praia Segura. A partir 
do mês de outubro são feitas campanhas de escla-
recimento sobre os perigos na praia, com a dis-
tribuição de fôlderes ilustrados em unidades das  
corporações no Estado e nas escolas.

AFOGAMENTO ZERO

O resultado dessa verdadeira operação de guer-
ra é a queda nas ocor rên cias na praia. “É notável 
a redução no registro de afogamentos desde que 
o 3–º Grupamento de Busca e Salvamento (antigo 
nome do GBMar) foi cria do, em 1985”, relembra 
o tenente-  coronel Smicelato. Naquele ano foram 
registrados 354 afogamentos em todo o litoral. 
Em 2014/2015 esse número baixou para 68 casos. 
Ainda é um número significativo, mas se for con-
siderado o aumento da população nesse pe río do, 
trata-  se de um grande avanço. “Claro que a meta 
é o afogamento zero e é possível que isso um dia 
aconteça. Estamos batalhando para isso”, afirma 
o comandante do GBMar.

De acordo com as estatísticas do GBMar, 60% 
dos afogamentos nas praias paulistas ocorrem en-
tre os meses de dezembro e março. Ainda segun-
do perfil traçado pelo grupamento, a maioria das 
pes soas que se afoga são homens solteiros entre 
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16 Turma de 2002, em 
curso de guarda-vidas

17 1-ª Tenente Karoline 
Burunsizian Fernandes, 
comandante do PB  
Guarda-Vidas no  
Guarujá, atuando na 
sinalização da praia





Segundo o tenente-coronel Carlos Eduar do Smice-

lato, comandante do  GBMar, mais do que a geo gra-

fia de uma praia, o que pode representar maior ou 

menor risco ao banhista é o seu próprio comporta-

mento. As praias em geral apresentam o mesmo pe-

rigo, mas algumas têm características que podem se 

tornar uma amea ça aos frequentadores. Assim, uma 

classificação sobre a segurança na praia deve levar 

em consideração alguns fatores, como número de 

banhistas, o comportamento inadequado dos fre-

quentadores e a geo gra fia, como a presença de bura-

cos na areia e de correntezas. O guarda-  vidas é capaz 

de ava liar os riscos de determinadas praias, estando 

apto a orien tar os banhistas sobre ela.

No Brasil, de acordo com teo rias acadêmicas, é 

possível identificar três tipos de praias:

Praias rasas – São aquelas com pouca inclinação, 

areia fina, com as ondas quebrando relativamen-

te longe da beira da praia. Apesar de sua aparên-

cia tranquila, elas podem ser traiçoeiras, pois a ar-

rebentação extensa faz com que a profundidade de 

um mesmo local varie muito, em função da presen-

ça de valas. No litoral paulista as praias de Santos e 

da Praia Grande são exemplos típicos.

Praias in ter me diá rias – Têm uma inclinação média, 

nas quais as ondas quebram quando chegam à praia, 

formando uma espécie de tubo que se fecha lenta-

mente. A areia é composta por grãos nem muito fi-

nos nem muito grossos e o relevo de fundo é va riá vel, 

com bancos de areia irregulares, que, assim como os 

buracos, ficam visíveis na maré baixa. Em geral, a arre-

bentação é mais vio len ta e deve-  se ter cuidado com 

ela. As praias da En sea da, As tú rias e Tombo, no Gua-

ru já, podem ser consideradas praias in ter me diá rias.

Praias de tombo – Pos suem areia grossa, com um 

relevo de fundo muito inclinado, o que provoca mu-

danças repentinas de profundidade após a zona de 

varrido, local em que a praia é “varrida” pelas on-

das. Há pouca arrebentação e por isso as ondas po-

dem ser maiores. São perigosas para os banhistas, 

pois a água pode encobrir uma pessoa poucos me-

tros após a entrada na água. Além disso, as ondas po-

dem alcançar o banhista com força e arrastá-  lo para 

o fundo. Maranduba e Massaguaçu, em Ubatuba, são 

consideradas praias de tombo.

Os banhistas também devem ficar atentos às on-

das, que em alguns pontos e em alguns momentos po-

dem ser fortes o su fi cien te para derrubar uma pessoa, 

colocando-  a em perigo. Outra orien ta ção do  GBMar 

é procurar sempre um guarda-  vidas.

Praias seguras
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18 Na temporada, a 
embarcação Governador Fleury 
fica ancorada próximo às praias 
para dar suporte às equipes
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Até há bem pouco tempo era comum o uso 

do termo salva-  vidas para identificar o pro-

fis sio nal responsável por impedir ou atender 

ocor rên cias envolvendo afogamentos ou ou-

tros acidentes nas praias ou piscinas. Contu-

do, ao longo dos anos houve uma mudança 

no perfil desse pro fis sio nal. Ele deixou de ser 

visto apenas como alguém que salva vidas, 

mas também como o responsável pela pre-

venção, ou seja, evitando que as pes soas fi-

quem em si tua ção de risco. Por isso, hoje o 

salva-  vidas é in ter na cio nal men te reconhecido 

como guarda-  vidas.

O subtenente Sérgio Lopes é um bombei-

ro guarda-  vidas e atua há 22 anos no Gua ru-

já, litoral de São Paulo. Aos 46 anos, o subte-

nente deixou o po li cia men to da capital para 

ficar mais perto da família e perto do que 

gosta, o mar. Atual men te, Lopes é um ron-

dante, ou seja, é o guarda-  vidas que ao longo 

do dia percorre todos os Postos de Bombei-

ros Marítimos (PBM), dando suporte aos co-

legas na areia. “No Gua ru já, são 14 Postos de 

Bombeiros Marítimos (PBMs) e cada um de-

les por sua vez está subdividido em setores, 

cada um com um guarda-  vidas. A distância 

entre eles varia de acordo com o perigo da 

praia ou o número de banhistas.”

Cada cidade tem três rondantes, um ofi-

cial que tem como base o Posto de Bombei-

ros (PB) — base central da corporação na ci-

dade — e dois sargentos ou subtenentes que 

“rondam” os setores todos os dias. Os ron-

dantes também são conhecidos como gaivo-

tas. “A nossa rotina é basicamente percorrer 

as praias e coor de nar o trabalho dos outros 

guarda-  vidas”, relata o subtenente. “O tur-

no de um guarda-  vidas é de 12 horas por um 

dia de folga, mas o trabalho aumenta muito 

durante a temporada de verão.”

O subtenente conta que já viu de tudo 

nesses mais de 20 anos de praia. “Que da de 

ae ro na ve, acidente com moto aquática, nau-

frágio de embarcações e, claro, afogamentos”, 

enumera ele. Para o guarda-  vidas, a impru-

dência dos banhistas é a maior causa dos 

acidentes no mar. “Apesar de a bebida ser 

um grande problema, a falta de cuidado do 

banhista, que acha que sabe se cuidar e que 

pode perceber o perigo sozinho provoca boa 

parte dos casos de afogamento.”

Mas ocorrem algumas fatalidades tam-

bém. O subtenente Lopes se lembra de um 

caso que o marcou bastante. “Foi num 31 

de dezembro, há alguns anos. Uma família 

aproveitava a praia em En sea da: pai, mãe, so-

brinhos adolescentes e um filho que com-

pletava 15 anos naquele dia. Os pais deixa-

ram o local para preparar a festa do filho 

no apartamento e os adolescentes ficaram 

sozinhos na praia. O grupo entrou na água 

e não percebeu a correnteza. O resultado 

é que o garoto, filho do casal, foi arrasta-

do pela correnteza. Foi muito triste depois 

ver o apartamento todo decorado para as 

festas de aniversário e de fim de ano e os 

pais desesperados com a perda do filho”, 

relembra com tristeza.

Mas há momentos bons também, prin-

cipalmente quando conseguem salvar al-

guém. “Lembro que há uns dois anos con-

seguimos retirar seis jovens surfistas que 

estavam se afogando na praia do Tombo. Não 

sei bem porque, mas o caso teve repercussão 

e um deles foi até no programa da Ana Maria 

Braga e agradeceu o nosso trabalho.”

Guarda-  vidas, sinônimo de prevenção

14 e 25 anos, turistas que não moram no litoral. 
As ocor rên cias costumam ser registradas entre o 
meio-  dia e 19 horas. Em muitos casos, o afogamen-
to está re la cio na do à ingestão de bebidas al coó li-
cas, mas muitas pes soas simplesmente se afogam 
por não saberem nadar, não respeitando a famosa 
recomendação “água no umbigo, sinal de perigo”.

Na última temporada, 2014/2015, as equipes 
do GBMar salvaram 1.775 pes soas e rea li za ram o 
atendimento a mais de 49 mil ocor rên cias. Os guar-
da-  vidas também prestaram socorro a 551 crian-
ças perdidas. O subtenente Sérgio Lopes é bom-
beiro guarda-  vidas no Gua ru já há mais de 20 anos 

e conta que ainda hoje é bastante comum encon-
trar crian ças perdidas na praia. “Muitas vezes elas 
são encontradas já com queimaduras de segundo 
grau, outras ficam até 12 horas perdidas e a gen-
te tem dificuldade para localizar a família. Isso 
é triste para a crian ça e um problemão para nós”, 
diz o subtenente.

Segundo o coronel Duar te, o Corpo de Bom-
beiros tem discutido com as prefeituras uma ma-
neira de elas assumirem esse atendimento, evi-
tando retirar o guarda-  vidas de seu foco central, 
que é o resgate no mar. Entretanto, todos esses 
registros po de riam ser evitados se os fa mi lia res 
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utilizassem as milhares de pulseirinhas dis tri buí-
das pelos guarda-  vidas nas praias ou nos postos 
de bombeiros do litoral.

OPERAÇÃO VERÃO

Um dos grandes de sa fios do trabalho do GBMar, 
principalmente durante os meses da Operação 
Praia Segura, é garantir a segurança dos banhis-
tas em grandes extensões de praia. Assim como 
há praias em que o maior risco está na somató-
ria da área costeira com a quantidade de banhis-
tas, como Pitangueiras, no Gua ru já, há praias em 
que o ponto nevrálgico está na extensão da faixa 
de areia, caso da Praia Grande, com seus 22 qui-
lômetros. Nesse caso, a ajuda dos helicópteros do 
Grupamento de Ra dio pa tru lha Aérea (GR PAe) 
é fundamental. Mais conhecidos como Águias, 
eles fazem parte da Operação Verão, na qual a 
Operação Praia Segura está inserida.

Para esta temporada a previsão é de que a Ope-
ração Verão comece no dia 18 de dezembro e ter-
mine em 15 de fevereiro de 2016, uma semana 

depois do carnaval. Nesse pe río do, o litoral pau-
lista terá o reforço de cerca de três mil policiais ci-
vis e militares que fazem parte de unidades es pe-
cia li za das como a Rondas Ostensivas To bias de 
Aguiar (Rota), o Comando de Operações Espe-
ciais (COE), a Polícia Ro do viá ria e o Grupamento 
de Ra dio pa tru lha Aérea (GRPAe). “O grupamen-
to já tem uma base fixa na Praia Grande, com um 
helicóptero Águia disponível durante todo o ano”, 
conta o coronel PM Carlos Eduar do Falconi, co-
mandante do GRPAe. Para a Operação Verão des-
te ano, o coronel prevê o envio de mais quatro ae-
ro na ves para cobrir todo o litoral. “Um deve ficar 
em Ita nhaém, outro no Gua ru já, um terceiro em 
São Se bas tião e um em Ubatuba, além do Águia 
da Praia Grande.”

Os Águias ficarão à disposição do GBMar para 
o patrulhamento e salvamento nas praias. Além do 
piloto do grupamento aé reo, as ae ro na ves contam 
com guarda-  vidas na tripulação, que são os res-
ponsáveis pelas operações de salvamento no mar.

Na temporada 2015/2016 as equipes do  GRPAe 
também terão outra missão. “Vamos monitorar as 
  áreas urbanas”, conta o coronel Falconi. Em geral, 
os helicópteros são solicitados a atender ocor rên-
cias na cidade; a diferença, segundo o coronel Fal-
coni, é que na Operação Verão desta temporada 
eles vão fazer o monitoramento preventivo na ci-
dade. “Depois do horário da praia, em geral, no 
fim de tarde e à noite, crescem as ocor rên cias po-
liciais. Nós vamos percorrer os pontos mais pro-
blemáticos, acompanhar eventos como shows 
e o carnaval, dando suporte às equipes em terra.” A
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19 Campanha de conscientização 
sobre a importância da limpeza 
nas praias, realizada em 2005

20 Sede do GBMar
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Imagens contam a história do GBMar
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 As instalações do 
3-º Grupamento de Busca 
e Salvamento (antigo 
nome do GBMar) foram 
inauguradas em 19 de abril 
de 1986. Desde que foi 
criado o grupamento, os 
registros de afogamentos 
caíram perto de 80%
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HÁ 31 ANOS O GRUPAMENTO 

AÉREO EXERCE FUNÇÃO 

DECISIVA NO PATRULHAMENTO 

E SOCORRO ÀS VÍTIMAS DAS 

MAIS DIVERSAS OCORRÊNCIAS, 

INCLUINDO O APOIO À 

OPERAÇÃO PRAIA SEGURA.

ÓRGÃO DO SISTEMA
Por: Denise Góes

Ajuda que 
vem do céu

1
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s imagens na TV mostram dois helicópte-
ros da Polícia Militar so bre voan do uma 

das unidades da Fundação Casa (antiga 
Febem), na capital paulista. Havia a 

informação de uma re be lião de internos e as duas 
ae ro na ves foram en via das para dar apoio ao pes-
soal em terra. Enquanto uma equipe verificava a 
si tua ção, a outra transmitia por meio de um equi-
pamento es pe cial imagens em tempo real do local 
para a central da PM. Depois de se certificarem 
de que a re be lião estava sob controle, as duas ae-
ro na ves retornaram à base no Campo de Marte. 
As cenas fazem parte de uma série de TV exibida 
pelo canal por assinatura Discovery e produzida 
pela Mixer, uma produtora de ví deos e do cu men-
tá rios de São Paulo. Águias da cidade já está em sua 
terceira temporada e mostra a rotina de um gru-
po muito es pe cial da PM paulista: o Grupamen-
to de Ra dio pa tru lha Aérea João Negrão (GRPAe).

O grupo foi ofi cial men te cria do em agosto 
de 1984 para dar suporte às atividades policiais. 
No início era formado por apenas um helicópte-
ro, logo batizado de Águia Uno. O nome tornou- 
 se tão popular que toda a unidade passou a ser co-
nhecida pelo nome dessa ave de rapina que pode 
ser encontrada em todo o Brasil. “Águia porque 
é uma ave que voa alto e de lá consegue ter uma 
visão apurada do que acontece em terra”, explica 
o coronel Carlos Eduar do Falconi, que em janei-
ro deste ano assumiu o comando do Grupamen-
to Aéreo no lugar do coronel Ricardo Gambaro-
ni,  atual comandante geral da PM de São Paulo.

O coronel Falconi faz parte da terceira tur-
ma de pilotos do grupamento. Na polícia mili-
tar desde 1983, é piloto do Águia desde 1991 e 
hoje, além de comandante do GR PAe, é instru-
tor de voo e checador da Agência Na cio nal de 
Avia ção Civil (Anac), ou seja, cabe a ele verificar 
a validade de todas as licenças dos pilotos. “Para 
cada tipo de ae ro na ve, é preciso ter uma licença 
e cada uma delas é válida por um ano.” No caso 

do Grupamento Aéreo, os 97 pilotos precisam es-
tar habilitados para pilotar os 23 modelos Esqui-
lo — os chamados Águias —, os dois helicópteros 
de instrução Schweizer, um helicóptero EC135 
utilizado em geral quando é preciso voar por ins-
trumentos, e um Agusta Westland, empregado 
prio ri ta ria men te na fiscalização am bien tal.

Atual men te, essa é a frota do grupamento, que 
com o efetivo de 450 profissionais, entre pilo-
tos, tripulantes, mecânicos e médicos, forma o 
maior grupamento da América Latina e um dos 
15 maiores do mundo.

UM POUCO DE HISTÓRIA

A história da avia ção da PM de São Paulo remon-
ta ao início do século X X, quando, em 1906, 
ainda nos pri mór dios da avia ção mun dial, 
foi cria da a Força Pública do Estado de 
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1 Equipe saindo para 
atendimento a ocorrência

2 Brasão do Grupamento 
de Ra dio pa tru lha Aérea da 
Polícia Militar de São Paulo

3, 4 e 5 As equipes do 
GRPA participam de ações 
conjuntas com outras 
unidades da Polícia Militar

6 A equipe de uma aeronave 
é composta de piloto, 
co-piloto e dois tripulantes

7 E/D: Tenente Natália, 
tenente Lara e tenente 
Mayara, as três primeiras 
mulheres pilotos do GRPA
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8 Treinamento conjunto 
com o Gate – Grupo de 
Ações Táticas Especiais

9 Coronel Carlos Eduar do 
Falconi, Comandante do 
Grupamento Aéreo de São Paulo

São Paulo. Mas foi só em dezembro de 1913, com 
a cria ção da Escola de Avia ção da Força Pública 
de São Paulo, no Campo do Gua pi ra, onde hoje é 
o Parque Edu Chaves, zona norte da cidade, que 
se colocou real men te em prática a ideia de utili-
zar esse novo meio de transporte como suporte 
para a área de segurança pública. Era o início da 
longa e turbulenta trajetória da avia ção da Força 
Pública, marcada por diversas interrupções em 
suas atividades e pela atua ção em momentos im-
portantes da história do País, como na Revolução 
Paulista de 1924, quando recebeu o nome de Es-
quadrilha de Avia ção, e na Revolução Cons ti tu-
cio na lis ta de 1932, ao lutar ao lado dos paulistas 
contra o governo federal.

Nesse pe río do, a avia ção paulista contou com a 
participação de nomes pioneiros que con tri buí ram 
para a sua implantação, como Eduar do Pacheco 
Chaves, ou simplesmente Edu Chaves, que coor-
denou a cria ção da Escola de Avia ção em 1913, e o 
tenente João Negrão, tripulante do  avião Jahú, que 
em 1927 fez a terceira travessia aé rea do Atlânti-
co Sul, voan do da Itália a São Paulo. João Negrão, 
 aliás, tornou-  se patrono do GRPAe, dando nome 
a um dos hangares da base central no Campo de 
Marte, zona norte da capital paulista.

PREVENÇÃO E COMBATE À CRIMINALIDADE

De lá para cá muita coisa mudou. A avia ção evo-
luiu muito e com ela a percepção de que poderia 
auxiliar na prevenção e no combate à criminalida-

de como avia ção po li cial. A partir de 
1984, com a cria ção do GRPAe, a 

unidade foi incorporada às forças policiais do Es-
tado. Segundo o coronel Falconi, no início o foco 
era observar e, por meio do rádio, avisar as via tu-
ras, otimizando o trabalho po li cial. Aos poucos a 
frota foi crescendo e com o tempo surgiram no-
vas demandas, como o patrulhamento de trânsi-
to e também am bien tal. Com isso, o grupamento 
passou a trabalhar como apoio ao po li cia men to 
ostensivo, de choque e da polícia am bien tal e no 
resgate a vítimas de acidentes.

As equipes do GR PAe hoje também partici-
pam ativamente de diversas operações em conjun-
to com outras forças policiais, como a Operação 
Verão, que atende a todos os mu ni cí pios do lito-
ral paulista entre os meses de dezembro e março.

Além de rea li zar transporte de órgãos, o grupa-
mento ainda atua em tra gé dias naturais e no apoio 
ao combate a in cên dios em vegetação, bem como 
integra o Sistema Resgate, que também abran-
ge o Grupo de Resgate e Atenção às Ur gên cias e 

9 
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            Um apoio muito útil
No trabalho diá rio, as equipes do Grupamento 

de Ra dio pa tru lha Aérea da Polícia Militar de São 

Paulo contam com uma série de equipamentos de  

última geração.

GPS – Todas as ae ro na ves estão equipadas com o 

Sistema de Po si cio na men to Global (GPS). Os apa-

relhos foram desenvolvidos es pe cial men te para 

atender a necessidades das equipes como um 

banco de dados com informações sobre as   áreas  

cobertas pela PM.

Puçá – Espécie de cesto em forma de rede, utili-

zado nas operações de salvamento de banhistas. 

Esse equipamento precisa de um tripulante da ae-

ro na ve para embarcar a vítima nele e resgatá-  lo.

Cesto – Equipamento parecido com o puçá, 

mas que não necessita da ajuda de um tripulan-

te para fazer o resgate. É usado para a retirada de 

vítimas de   áreas de risco, nas quais é impossível  

pousar a ae ro na ve.

Bambi-  bucket – Consiste em uma espécie de re-

servatório de água, capaz de armazenar 500 litros, 

utilizado no combate a in cên dios.

Farol de busca – Equipamento empregado em 

ocor rên cias noturnas. A capacidade de cobertura 

do farol pode ser equivalente à área de um cam-

po de futebol, dependendo da altura da ae ro na ve.

Sistema de downlink e eletro-  óptico – Algumas 

ae ro na ves já estão equipadas com aparelhos que 

permitem captar e transmitir imagens em tempo 

real para as bases de operação.

Fonte: 100 anos – Voando para servir.  
Revista comemorativa sobre um século da  
Aviação Militar, São Paulo: Tecnologia & Defesa.

Emer gên cias (Grau), da Secretaria da Saú de do Es-
tado de São Paulo e do Corpo de Bombeiros, sis-
tema cria do pelo governo es ta dual em 1989 para 
atender exclusivamente ocor rên cias que envolvam 
vítimas de acidentes, em es pe cial os de trânsito.

Nos dias atuais, além da base central no Cam-
po de Marte, o Grupamento Aéreo conta com 10 
bases espalhadas pelo in te rior do Estado: São José 
dos Campos, Campinas, Presidente Prudente, São 
José do Rio Preto, Sorocaba, Piracicaba, Araça-
tuba, Ribeirão Preto, Bauru e Praia Grande. Essa 
distribuição permite atender aos 645 mu ni cí pios 
do Estado. Isso significa, de acordo com o coronel 
Falconi, que hoje qualquer cidadão está a menos 
de 15 minutos de um helicóptero da PM. Todo o 
efetivo do  GR PAe, bem como a frota de ae ro na-
ves,  atuam em todas as unidades, num esquema 
de rodízio que, no caso dos helicópteros, atende a  
obri ga to rie da de de constante manutenção.

No Campo de Marte, a rotina é intensa. As equi-
pes se revezam no atendimento às ocor rên cias po-
liciais e no resgate de vítimas de acidentes de trân-
sito ou da vio lên cia. “Aqui atendemos uma média 
de 15 a 20 ocor rên cias policiais e sete resgates por 
dia”, contabiliza o coronel Falconi.

De acordo com dados do Grupamento Aéreo, 
somente de janeiro a setembro deste ano foram 
11.726 missões, acumulando 4.688 horas de voo. 
Desse total, 3.923 foram ocor rên cias policiais e 
1.340 resgates. Nos 31 anos de atividade, o  GRPAe 
atuou em 100.373 missões, com 55.242 horas 
de voo, no atendimento de 102.421 ocor rên cias 
policiais e 29.819 resgates ae ro mé di cos (dados  
até 30/09/2015).

A avia ção po li cial segue as normas da avia-
ção civil e, portanto, está sujeita à regulamenta-
ção da Agência Na cio nal de Avia ção Civil (Anac). 
Entre as limitações decorrentes disso está a proi-
bição de pousos em solo após o anoitecer. Con-
sequentemente, apesar de as equipes de pilotos e 
tripulantes estarem 24 horas à disposição da PM, 
os resgates só podem ser efe tua dos entre as 6h30  
da manhã e o pôr do sol.

PILOTOS E EQUIPES

É na sala de rádio, instalada em um dos hangares 
do Campo de Marte, que dois membros da equi-
pe do grupamento, um enfermeiro da PM e um 
tripulante do Águia, recebem, ava liam as ocor-
rên cias que necessitam do apoio das ae ro na ves 
e acio nam as equipes. O rádio está diretamen-
te ligado ao Centro de Operações da Polícia Mi-
litar (Copom), onde também fun cio na o Centro 
de Operações do Corpo de Bombeiros (Cobom), 
e habilitado a receber apenas as ocor rên cias que 
real men te precisam da intervenção do grupamen-
to e do apoio dos helicópteros. Ime dia ta men te, pi-
lotos e tripulantes se preparam para o voo. Cada 
equipe do Águia é composta por quatro pes soas: 
piloto, copiloto e dois tripulantes. Pilotos e copi-
lotos são oficiais da PM que passam por um ex-
tenso treinamento antes de estarem habilitados a 
conduzir um helicóptero do Grupamento Aéreo.
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10 Helicóptero Águia atendendo 
uma ocorrência em via pública 
na cidade de São Paulo

11 Visão interna da cabine de 
comando de uma aeronave

12 Apoio ao Corpo de Bombeiros 
em uma operação de resgate

13 Base do Grupamento  
de Ra dio pa tru lha Aérea 
João Negrão, no Campo 
de Marte, em São Paulo

dezembro 2015 REVISTA FUNDABOM 31



Para ser um piloto Águia o caminho é longo e 
exige segurança e perseverança do aspirante, pois 
terá de vencer vá rias etapas até chegar ao topo da 
carreira. De acordo com o coronel Falconi, há 25 
anos como piloto, tudo começa na Academia do 
Barro Branco, que forma os oficiais da PM. De lá, 
o aspirante a ofi cial decide em que área quer  atuar. 
A primeira coisa que deve fazer, se optar pela car-
reira de piloto, é prestar um concurso. “Todo ano 
são abertas cinco ou seis vagas. Podem concorrer 
tenentes com pelo menos dois anos de atividade 
ope ra cio nal e ex pe riên cia de rua e que tenha no 
máximo 10 anos de serviço.” No concurso são ava-
lia das as aptidões físicas e psicológicas do candida-
to. “Há um perfil que foi elaborado para analisar 
o candidato. Ele precisa ter algumas característi-
cas específicas para assumir a responsabilidade de 
pilotar um Águia”, explica o comandante do gru-
pamento. Entre outras, estão o ra cio cí nio rápido 
e acertado. “Ele deve saber decidir o que fazer e 
não cometer erros”, diz o coronel.

Após passar no concurso, é hora de fazer o 
curso regulamentado pela Anac para toda a avia-
ção civil. Afora as ma té rias do curso regular, fará 
outras disciplinas específicas da Polícia Militar, 
como segurança de voo, procedimentos técnicos 
etc. Depois de quatro meses, o candidato preci-
sa ser aprovado pela Anac para seguir então para 
a Escola do Grupamento, onde começa a fazer os 
voos de instrução e é submetido a diversas si tua-
ções em simuladores de voos. Três ou quatro me-
ses depois e mais 35 voos no helicóptero de ins-
trução, o candidato recebe um meio brevê e pode 
 atuar como copiloto.

Seguem-  se a isso mais 10 horas de voo para o 
candidato ser submetido a um conselho e poder 
assumir a função de copiloto por mais dois anos. 
Como copiloto, ele vai co le cio nar horas de voo. 
Quan do chegar a 500 horas, mais uma vez, o já co-
piloto deve fazer um novo curso, agora de piloto 
co mer cial e obter mais 400 horas de voo.

Ultrapassadas essas fases, ele ainda 
deve passar por vá rias ava lia ções do co-
mando do grupamento antes de final-
mente obter o brevê de piloto do  GRPAe. 
E lá se foram cinco anos entre o início da 
preparação até os primeiros atendimentos 
como piloto Águia.

O percurso de um tripulante também não é sim-
ples. Primeiro deve prestar um concurso. Em ge-
ral abrem-  se 30 vagas por ano. Na etapa seguinte 
o candidato passa por um treinamento de quatro 
meses em que vai aprender técnicas de navegação, 
rapel e a operar todos os equipamentos da ae ro na-
ve e do grupamento. Por fim, ainda tem um está-
gio na central de rádio antes de assumir o seu lu-
gar na ae ro na ve. Nesse caso, são ne ces sá rios três 
anos até o tripulante chegar ao topo da carreira.

Toda essa preparação é o que garante uma equi-
pe afinada e efi cien te, com um esquema de contí-
nua ava lia ção de todas as atividades do grupo e de 
seus membros, evitando assim o registro de erros 
e problemas internos. E foi por causa dessa sinto-
nia e entrosamento que o trabalho dos Águias foi 
parar nas telas da tevê. A
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ENFRENTAR O FOGO É O SEU TRABALHO,

                  GARANTIR A SUA PROTEÇÃO É O NOSSO. 

Tecidos técnicos da mais alta qualidade
Somente tecidos técnicos da mais alta qualidade devem ser usados na fabricação de roupas de proteção, para proteger os profissionais do 

perigo das chamas em incêndios estruturais e florestais.

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

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

©2015 TenCate Protective Fabrics. TenCate é marca registrada de Royal Ten Cate.

+55 11 4402 7017 +55 11 9 9805 1575 
j.ferreira@tencate.com
www.primeirobombeiro.com.br www.tencateprotectivefabrics.com



EQUIPAMENTOS
Por: Cap Ricardo Antoniazzi Pelliccioni

história da moto aquática teve início pro-
vavelmente na década de 1950, quan-

do a Vincent Motorcycles Company, 
de Stevenage, na Inglaterra, criou o 

Amanda Water Scoo ter, o primeiro protótipo do 
que viria a ser a moto aquática  atual. No entan-
to, o invento não obteve sucesso na época e a em-
presa faliu em 1955. Mais tarde, na década de 70, 
ressurgiu quando a Kawasaki criou um modelo a 
que deu o nome de Jet Ski (nome pelo qual ficou 
consagrada). O objetivo da empresa era somente 

O uso da moto aquática 
no salvamento marítimo

1

2 

agradar alguns clien tes especiais. Porém, devido 
ao sucesso, passou a ser produzido em larga esca-
la e em um curto espaço de tempo ganhou enor-
me popularidade, sendo pulverizada sua utilização 
em todos os continentes.
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Outras empresas passaram a produzir o equipa-
mento com outros nomes: o fabricado pela Bom-
bar dier é chamado Sea Doo, a Yamaha produz o 
Wave Runner e a Honda o Aqua Trax. Portanto 
a moto aquática, como veí cu lo, não deve ser cha-
mada de Jet Ski, exceto se for da marca Kawasaki, 
que é a detentora do registro do nome desde 1973. 
Começaram a chegar no Brasil, nos anos 1980, 
ainda somente para a prática de lazer. Entretanto 
surgiram também competições esportivas, como 
provas de velocidade e de manobras. Os primei-
ros registros de uso no salvamento marítimo da-
tam de 1988, no Havaí, onde são empregadas em 
larga escala até os dias de hoje.

No Brasil, especificamente em São Paulo, passa-
ram a ser utilizadas no serviço de guarda-  vidas em 
1991, quando foram adquiridas algumas unidades 
da Sea Doo, modelo 500 cc. Ainda não havia téc-
nica desenvolvida para seu emprego ope ra cio nal 
e alguns manuais passaram a ser desenvolvidos.

Em 1996, os membros de uma equipe com-
posta pelo capitão Jefferson José Ma ciel Vilela, 
tenente Celso Payão Rosa Cruz e tenente Carlos 
Eduar do Smicelato (todos hoje co ro néis) via ja ram 
até o Estado de Santa Catarina, onde participa-
ram de um curso ministrado por guarda-  vidas da 
Califórnia. Nesse curso, o assunto principal era o 
emprego de motos aquáticas no serviço de salva-
mento nas praias, em brião para o curso montado 
em São Paulo, no mesmo ano. O treinamento es-
tabelecia cri té rios técnicos, condutas preventivas 
para a manutenção mecânica das embarcações 
e técnicas de embarque de vítimas com empre-
go da maca-  cesto (muito utilizada na época para 
ocor rên cias de salvamento em altura pelo Corpo 
de Bombeiros), acoplada na popa da embarcação 
como compartimento de transporte de salvados.

Em 1997, o tenente Átila Gregório Ribeiro Pe-
reira (agora coronel), juntamente com o tenente 

1 Amanda Water Scoo ter, 
de 1955

2 Primeiro modelo do 
Jet Sky Kawasaki 400

3 Moto aquática da 
Sea Doo, de 1968

4 Sled, equipamento atual 
que substituiu a maca-cesto

5 Primeiro modelo de 
moto aquática adquirida 
pelo GBMar em 1991

3 

4 

5 

Smicelato, ambos do 3–º Grupamento de Busca e 
Salvamento (3–º GBS), rea li za ram o curso de guar-
da-  vidas na Austrália, onde aprenderam sobre o 
emprego de embarcações, botes inf láveis e moto 
aquáticas no serviço de salvamento nas praias. 
Lá puderam verificar novas técnicas, algumas 
pos te rior men te aplicadas em São Paulo, como 
a substituição de macas-  cesto pelo sled, equipa-
mento que se assemelha a um grande body  board, 
que, acoplado na popa da moto aquática, auxilia 
no transporte de vítimas. Uma nova aquisição de 
equipamentos foi rea li za da, sendo adquirido um 
lote de motos aquáticas Bom bar dier Sea Doo, 
2 tempos, de 750 cc, com 70 CV.

A utilização das motos aquáticas no serviço 
prestado pelo Grupamento de Bombeiros Marí-
timo, GBMar, passou por uma nova reformulação 
em 2004. Novas me to do lo gias foram empregadas e 
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atua li za das. Um grupo de 10 guarda-  vidas passou 
por um novo treinamento, ministrado pelo guarda- 
 vidas e surfista de ondas gigantes Romeu Bruno.

Outros lotes de equipamentos foram compra-
dos, como motos aquáticas Yamaha Wave Runner 
de motor 2 tempos de 750 cc e atual men te são uti-
lizados equipamentos do mesmo fabricante com 
motores 4 tempos, 110 cc e 110 CV. A utilização de 
EPI (Equipamento de Proteção In di vi dual), capa-
cete, roupa de neo pre ne e colete passou a ser obri-
gatória para evitar acidentes com os operadores.

Atualmente o GBMar emprega cerca de 100 em-
barcações, sendo 47 motos aquáticas, em todos os 
mu ni cí pios li to râ neos de São Paulo. O uso desses 
equipamentos no apoio ao guarda-  vidas, em con-
junto com os botes de salvamento inf láveis, cor-
respondem estatisticamente a aproximadamen-
te 40% da totalidade das ocor rên cias atendidas.

É importante sa lien tar que o GBMar hoje é si-
nônimo de excelência no serviço de guarda-  vidas 
e referência na utilização de embarcações de sal-
vamento. Através de seus cursos, já formou in-
tegrantes do serviço de salvamento aquático e 

6 Emprego da moto aquática 
no serviço de guarda-  vidas

7 O EPI (Equipamento de 
Proteção In di vi dual), 
consiste de capacete, roupa 
de neo pre ne e colete

8 Integrantes do curso de 
formação de condutores de 
moto aquática de salvamento

7 

8 

marítimo do México, Ve ne zue la, Argentina e Chi-
le, além de equipes dos Estados do Rio de Janeiro, 
Maranhão, Pa raí ba, Pernambuco, Rio Grande do 
Norte, Bahia, Pará, Espírito Santo,  Goiás, Minas 
Gerais e Distrito Federal. A

RICARDO ANTONIAZZI PELLICCIONI  
é capitão e chefe da Seção de Operações 
do Grupamento de Bombeiros Marítimo 
de São Paulo, GBMar.

6 
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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.
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ARTIGO CIENTÍFICO
Por: Cap Leomar Lopes Wanderley

Este artigo, elaborado como parte do curso de mes-
trado pro fis sio nal na área das Ciên cias Policiais de 
Segurança e Ordem Pública, aborda uma ava lia-
ção da via bi li da de de utilização de veí cu los aé reos 

não tripulados (Vants) por parte do Corpo de Bombeiros da 
Polícia Militar do Estado de São Paulo como ferramenta de 
apoio ao ge ren cia men to de emer gên cias, através da rea li za-
ção de um monitoramento por uma plataforma aé rea e à dis-
tância, com o fornecimento de imagens em tempo real ao co-
mandante da emergência, auxiliando-  o na tomada de decisões. 
Também tem por objetivo inserir na doutrina ope ra cio nal do 
Sistema de Comando e Operações de Emergência (Sicoe) o 
conceito de utilização de veí cu lo aé reo não tripulado como 
um dos instrumentos de auxílio para o ge ren cia men to das 
grandes emer gên cias.

O Corpo de Bombeiros tem como missão a preservação da 
vida, do meio am bien te e do patrimônio e, estando de prontidão 

Emprego de 
Vants nas 
operações 
do Corpo de 
Bombeiros

para atender diuturnamente os cerca de quarenta e dois mi-
lhões de habitantes do Estado de São Paulo, possui uma va ria-
da gama de intervenções rea li za das por ano, em uma tendên-
cia que se verifica ascendente. As atividades e as vá rias   áreas 
de atua ção do Corpo de Bombeiros se apresentam como ce-
ná rios interessantes para o emprego dessa tecnologia (Vant).

A pesquisa evidencia a capacidade de captação e transmis-
são de imagens, o que pro por cio na uma cons ciên cia si tua cio-
nal e uma possibilidade de planejamento muito mais precisa 
das operações, diminuindo o risco humano, tanto de bombei-
ros quanto de vítimas nos locais em que ocorrem os atendi-
mentos. Resulta deste trabalho a evidência de via bi li da de de 
emprego de Vant nas operações do Corpo de Bombeiros, des-
tacando-  se ainda que o constante avanço e o desenvolvimen-
to de tec no lo gias agregadas a esses equipamentos vêm cres-
cendo a passos largos e sendo utilizados nos mais va ria dos 
campos profissionais.

NOVAS TECNOLOGIAS

Em face da missão cons ti tu cio nal atri buí da ao Corpo de Bom-
beiros, bem como, considerando-  se a extensão ter ri to rial do 
Estado de São Paulo e sua população, alia do ao crescente nú-
mero de atendimentos rea li za dos anual men te, não pode o CB 
prescindir da introdução das novas tec no lo gias disponíveis, a 
fim de otimizar o emprego de seus recursos humanos e mate-
riais, apresentando ainda soluções atuais para uma melhor pres-
tação de serviços à população. A busca por novas tec no lo gias, 
a atua li za ção dos equipamentos e o aprimoramento técnico 
pro fis sio nal sempre foram e con ti nuam sendo objetos de aten-
ção por parte do Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo.

Nas operações do Corpo de Bombeiros, no atendimento 
de grandes emer gên cias, temos o deslocamento de efetivos 
oriundos de diversos quartéis, muitas vezes de unidades dis-
tintas, bem como o deslocamento de efetivos pertencentes a 
outros órgãos públicos ou mesmo de brigadas de empresas pri-
vadas. Isso se transforma naturalmente em um problema para 

 Imagem captada por um drone durante o incêndio em Santos
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o comandante da emergência, visto que todas essas pes soas es-
tarão dispersas no local sinistrado, dificultando, ou até mesmo 
impossibilitando o acompanhamento dos trabalhos de todas 
as equipes definidas, mas principalmente, a segurança de tais 
pes soas, lembrando que estarão atuan do em uma “zona quente”, 
com a presença de riscos reais e potenciais.

Nessas oca siões, em muitas vezes, um outro fator compli-
cador para o comandante da emergência é a adequada ava-
lia ção da área atingida, considerando que do solo há muita 
dificuldade ou até mesmo a impossibilidade de se ava liar a ex-
tensão exata da emergência, dos obstáculos e dos riscos exis-
tentes que irão atrapalhar ou dificultar as ações do Corpo de 
Bombeiros ou ainda a presença de equipe que possa estar se 
dirigindo para local de alto risco, ou também necessitando de 
ime dia to apoio ou resgate.

Nas ocor rên cias de grande porte é comum solicitar o apoio 
aé reo através do Grupamento de Rádio Patrulha Aérea da Po-
lícia Militar do Estado de São Paulo. Contudo, em razão de 
horário, condição climática ou mesmo distância a ser coberta, 
alia do ao alto custo ope ra cio nal de um helicóptero, tais fatores 
podem ser impeditivos para a utilização de um importante re-
curso de apoio. O aumento da capacidade de observação pro-
por cio na do pelo campo vi sual aé reo em muito auxilia a cor-
reta ava lia ção por parte do comandante da emergência, sendo 
assim extremamente importante para a tomada de decisões.

O Sicoe tem por finalidade definir o escopo das autoridades 
e fixar responsabilidades. Permite a organização e coor de na-
ção do pes soal, do ma te rial e da estratégia a serem empregados 
na emergência, desenvolvendo esforços para rápida resolução 
das táticas, buscando a efi ciên cia no emprego de recursos hu-
manos e materiais. O Plano de Operações Táticas é a ativida-
de desempenhada pelo comitê das operações em um local de 
ocorrência durante a emergência, visando minimizar o perigo 
à vida e o pre juí zo ma te rial. Esse plano deve conter as caracte-
rísticas do local, a descrição da emergência, vizinhanças passí-
veis de interferência, as frentes da ocorrência, uma previsão de 
materiais e pes soal a serem utilizados; as tarefas em ordem de 
prio ri da de que foram ou devem ser dis tri buí das e para quem 
serão dis tri buí das; e uma checagem do desenvolvimento das 
operações para possível rea va lia ção do plano. O plano é dinâ-
mico e deve estar sempre atua li za do com as informações da 
ocorrência fornecidas pelo encarregado das informações, que 
deve disponibilizar o quadro tático da ocorrência e ter aces-
so a todos os pontos envolvidos na ocorrência — vi sual ou via 

RPA CLASSE 1 RPA CLASSE 2 RPA CLASSE 3 AEROMODELO

Será requerido cadastro? Não Não Sim Não

Será requerido registro? Sim Sim Não Não

Será requerido aprovação de projeto? Não Sim Simplificado Não

Será requerido processo de certificação? Sim Não Não Não

Será requerida idade mínima de 18 anos? Sim Sim Sim Não

Será requerido Certificado Médico? Sim Sim Não Não

Serão requeridas licença e habilitação? Sim Sim
Apenas acima 

de 400 pés 
(120 m)

Não, mas 
limitado 

a 400 pés 
(120 m)

Será requerido registro dos voos? Sim Sim Não Não

Fonte: Agência Na cio nal de Avia ção Civil (Anac).

rádio —, objetivando uma ma nea bi li-
da de rápida e eficaz para fazer frente à 
emergência. (Norma Ope ra cio nal de 
Bombeiro n–º 42 – CBPMESP, 2004).

O VANT

Veí cu lo aé reo não tripulado (Vant) 
é uma expressão genérica que desig-
na uma ae ro na ve que, em regra, voa 
sem tripulação, projetada para ope-

rar em condições de risco em   áreas consideradas perigosas ou 
de acesso difícil (Souza Filho, 2014). Podemos também citar 
a definição de veí cu lo aé reo não tripulado estabelecida pelo 
Departamento de Defesa dos Estados Unidos: “Veí cu lo aé reo 
motorizado que não carrega um operador humano, usa forças ae-
ro di nâ mi cas para fornecer elevação, pode voar de forma autônoma 
ou ser pilotado remotamente, pode ser descartável ou recuperável, 
e pode carregar uma carga útil (pay load) letal ou não-  letal. Veí-
cu los balísticos ou não balísticos, mísseis marítimos e projéteis de 
artilharia não são considerados veí cu los aé reos não tripulados”.

Citaremos ainda as definições previstas na proposta do Re-
gulamento Brasileiro de Avia ção Civil Es pe cial RBAC-  E n –º 94, 
constante do processo n –º 00066.020773/2014-  51, disponí-
vel no site da Agência Na cio nal de Avia ção Civil (www.anac.
gov.br), em fase final de elaboração para aprovação pela agên-
cia, e que trata dos requisitos gerais para veí cu los aé reos não 
tripulados e ae ro mo de los.

De acordo com a minuta do RBAC-  E n–º 94, Aeronave Remo-
tamente Pilotada (Remotely-  Piloted Aircraft – RPA) significa o 
Vant destinado à operação remotamente pilotada.

 ■ Veí cu lo aé reo não tripulado é toda ae ro na ve não tripulada 
com finalidade diversa de re crea ção.

 ■ Estação de pilotagem remota (Remote Pilot Sta tion – RPS) 
é a estação na qual o piloto remoto exerce suas funções 
e onde estão instalados os equipamentos e instrumentos 
de indicação do voo.

 ■ Operação autônoma é a operação normal de um Vant ou 
ae ro mo de lo durante a qual não é possível a intervenção 
do piloto remoto no voo ou parte dele.

 ■ Operação remotamente pilotada é a operação normal  
de um Vant ou ae ro mo de lo durante a qual é possível a  
intervenção do piloto remoto em qualquer fase do voo,  
sendo admitida a possibilidade de voo autônomo somente  
em caso de falha do enlace de comando e controle.  
É obrigatória a presença constante do piloto remoto, mesmo 
no caso da referida falha do enlace de comando e controle.

 ■ Piloto remoto é a pessoa que manipula os controles de voo 
de um Vant ou ae ro mo de lo.

 ■ Sistema de Aeronave Remotamente Pilotada (Remotely- 
 Piloted Aircraft System – RPAS) é todo o conjunto de 
elementos, abrangendo uma RPA, a RPS correspondente, 
os enlaces de comando e controle requeridos e quaisquer 
outros elementos que podem ser ne ces sá rios a qualquer 
momento durante a operação.



CLASSIFICAÇÃO DOS VANTS

No Brasil os Vants, comumente chamados de drones, são clas-
sificados de acordo com a proposta do Regulamento Brasilei-
ro de Avia ção Civil Es pe cial R BAC-  E n –º 94 e regulamentados 
conforme seu propósito de uso. Se for para lazer, esporte ou 
hobby, o equipamento é visto como um ae ro mo de lo. Pode ser 
um mini helicóptero, uma réplica de um jato ou até mesmo 
um helicóptero de vá rias hélices. No entanto, se o uso de dro-
nes for para outras finalidades, como pesquisa, experimentos 
ou serviços, o aparelho passa a ser entendido como um Vant 
ou drone desde que possua carga útil embarcada necessária 
para o equipamento voar. Exemplos dessa carga útil são as 
câmeras acopladas para o desenvolvimento do ima gea men to 
(Instituto Geoe duc, 2015 – www.geoeduc.com).

O R PAS e a R PA são classificados de acordo com o Peso 
Máximo de Decolagem (PMD) da RPA da seguinte maneira:

Classe 1: RPA com PMD maior que 150 kg. A regulamen-
tação prevê que equipamentos desse porte sejam submetidos 
ao processo de certificação similar ao existente para as ae ro-
na ves tripuladas, e com os ajustes dos requisitos de certifica-
ção ao caso concreto. Os equipamentos serão registrados no 
Registro Ae ro náu ti co Brasileiro.

Classe 2: RPA com PMD maior que 25 kg e menor ou igual 
a 150 kg. O regulamento apresenta os requisitos técnicos a 
serem observados pelos fabricantes. A aprovação de projeto 
ocorrerá apenas uma vez. Os equipamentos serão registrados 
no Registro Ae ro náu ti co Brasileiro; e

Classe 3: RPA com PMD menor ou igual a 25 kg. Aos equi-
pamentos com peso menor ou igual a 25 kg se aplicará regra 
simplificada, constante na apresentação de ma nual de voo e 
ava lia ção de segurança. Os equipamentos que forem opera-
dos até 400 pés (120 m) acima do nível do solo e em linha de 
visada vi sual serão cadastrados (apresentação de informações 
sobre o operador e equipamento).

A unidade de medida considerada para o rótulo “Peso Má-
ximo de Decolagem” é a de massa (kg), em razão da cultura 
ae ro náu ti ca já consagrada pelo uso que habituou a chamar de 
“peso” aquilo que na verdade se refere à “massa”.

REGRAS DE UTILIZAÇÃO

Considerando-  se o rápido desenvolvimento dessa tecnologia, 
que já vem sendo utilizada nos mais diversos campos profis-
sionais em todo o mundo, tanto no emprego militar como no 
civil, e levando em consideração o fato de que os Vants estão 
de fato dividindo o espaço aé reo com as ae ro na ves tripuladas, 
representando para elas um perigo real, uma das grandes ques-
tões que af lige as autoridades ae ro náu ti cas de todos os paí ses é 
justamente a regulamentação do uso e emprego de tais veí cu-
los aé reos, de maneira a tornar a circulação aé rea segura para 
todos os operadores, seja de ae ro na ves tripuladas ou não. Al-
guns, a exemplo da Argentina, já estabeleceram suas regras, 
de forma a buscar manter o tráfego aé reo seguro.

No Brasil, a Anac iniciou consulta pública visando legali-
zar o uso dos drones. E isso é muito importante para que os 
fabricantes e também os usuá rios de tais equipamentos pos-
sam desenvolver seus trabalhos com segurança, cabendo lem-
brar que o foco principal da regulamentação são as ae ro na ves 
remotamente pilotadas (RPA), de caráter não re crea ti vo e de 
voo não autônomo, e visam prio ri zar a segurança do espaço 
aé reo, com apoio do Departamento de Controle do Espaço 
Aéreo (Decea), além do controle da operação e fabricação dos 
Vants, tanto brasileiros como os importados.

Atual men te a legislação prevê que para operação qualquer 
ae ro na ve deve ser autorizada (Lei n –º 7.565/86). Uma Instru-
ção Suplementar da Anac, datada de 2012, prevê a emissão de 
autorização somente para pesquisa e desenvolvimento e trei-
namento de tripulação (IS n –º 21-  001). Há também a Porta-
ria n–º 207/STE/1999, que estabelece regras para operação do 
ae ro mo de lis mo no Brasil.

Conforme a Anac, as premissas observadas para se buscar 
a regulamentação têm por objetivo via bi li zar operações des-
de que a segurança às pes soas possa ser preservada; minimi-
zar o ônus administrativo e a burocracia; e permitir a evolu-
ção da norma conforme ocorra o desenvolvimento do setor. 
De acordo com a proposta de regulamentação da Anac que 
se encontra em consulta pública, resumidamente, os quesi-
tos para licença, habilitação e certificados são os seguintes:

 Exemplo de sistema de aeronave remotamente pilotada (RPAS)
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Para as Classes 1 e 2: peso maior que 25 kg – todos os 
pilotos deverão ser maiores de 18 anos, será requerido Cer-
tificado Médico Ae ro náu ti co (CM A), bem como licença e 
habilitação, e deverá haver o registro de todos os voos.

Para a Classe 3: peso menor ou igual a 25 kg – todos os pi-
lotos deverão ser maiores de 18 anos, não será requerido Cer-
tificado Médico Ae ro náu ti co (CMA), serão exigidas licença e 
habilitação apenas para quem pretender operar acima de 400 
pés (120 m), e não será necessário elaborar o registro dos voos.

Apenas a título de conhecimento citamos que para os ae-
ro mo de los (utilizados para fins re crea ti vos) não há limite de 
idade estabelecido para o operador, não será requerido Cer-
tificado Médico Ae ro náu ti co e não serão solicitadas licen-
ça ou habilitação. Contudo, a operação estará limitada a 400 
pés (120 m), e também não será necessário registro dos voos.

Cabe observar ainda que, de acordo com a proposta de re-
gulamentação da Anac, será exigido seguro com cobertura de 
danos a terceiros para todos os RPA (das três classes), com ex-
ceção de órgãos de segurança pública e defesa civil. Órgãos de 
segurança pública e defesa civil poderão operar em quaisquer 
  áreas, sob responsabilidade do órgão (ou do operador que es-
tiver a serviço deles), desde que observadas as demais exi gên-
cias da futura norma. Essas operações não precisarão possuir 
seguro com cobertura de danos a terceiros.

APLICABILIDADE

O Vant, em função dos diversos equipamentos que podem ser 
embarcados, fornece uma série de oportunidades de utiliza-
ção, como verificado na literatura (Santos, 2011).

Segundo Almeida e Neto (2009), apud Santos (2011), dro-
nes também foram utilizados no território norte-  americano 
em ações de busca e salvamento de sobreviventes na cidade de 
Nova Or leans, devastada pelo furacão Katrina. Eram equipa-
dos com câmeras de TV, GPS e sensores infravermelhos que 
per mi tiam o monitoramento das   áreas devastadas, de for-
ma a orien tar as equipes de salvamento em terra em meio aos 
destroços provocados pela passagem do furacão.

Apenas a título de ilustração, sem entrar em detalhes técni-
cos operacionais, citaremos algumas si tua ções em que o em-
prego de veí cu lo aé reo não tripulado poderia ser vantajoso nas 
operações do Corpo de Bombeiros:

 ■ Transmissão e recepção de dados e imagens em tempo 
real para análise de cenário de operação (cabendo 
observar que uma si tua ção dessas ocorreu de fato, e serve 
de base para estudo de caso, na ocorrência de incêndio no 
parque de tanques da empresa Ultracargo, no bairro da 
Alemoa, em Santos, no mês de abril de 2015

 ■ Reconhecimento ini cial de área sinistrada
 ■ Busca de pessoa desaparecida em área de cobertura 

vegetal ou em enchentes
 ■ Busca de afogados
 ■ Identificação e monitoramento de emer gên cias com 

produtos perigosos (através da acoplagem de sensores 
químicos pró prios)

 ■ Salvamento aquático
 ■ Ma pea men to de   áreas de risco
 ■ In cên dios f lorestais

CONSIDERAÇÕES FINAIS

As informações levantadas durante uma operação emer gen-
cial do Corpo de Bombeiros podem perfeitamente serem co-
lhidas por uma ferramenta tecnológica, ainda com a possibi-
lidade de envio em tempo real para um centro de operações. 
As imagens fornecidas por um Vant, em tempo real, se riam 
fundamentais para as equipes de socorro, sejam do Corpo de 
Bombeiros ou de qualquer segmento envolvido (Santos, 2011).

Sendo o tempo um fator determinante em todas as si tua-
ções emergenciais, o Vant tem bom espectro de relação, sen-
do que as imagens podem contribuir na escolha do itinerário 
que será seguido pelas equipes de atendimento, no acompa-
nhamento do desenvolvimento do cenário, na identificação 
de focos prio ri tá rios e muito mais.

Ob via men te não devemos apenas limitar nossa percepção 
de uso de Vants para a captação e transmissão de imagens, o 
que é muito importante para o ge ren cia men to de uma opera-
ção de emergência. Mas existe uma gama muito ampla de pos-
sibilidades de uso dessa tecnologia, algumas já desenvolvidas e 
outras ainda em desenvolvimento, que logo mais estarão dis-
poníveis e que podem e devem ser incorporadas aos procedi-
mentos de atendimento do Corpo de Bombeiros, não só de São 
Paulo, mas de muitos outros paí ses, sempre respeitando a nor-
matização legal que regula o uso dessas ae ro na ves de forma a 
garantir a segurança das operações aé reas. Ressalte-  se ainda 
que o emprego de Vants não prescinde do apoio de ae ro na ves 
tripuladas, que pos suem seu espectro de missões definidos 
e são ne ces sá rias em muitas das operações de emer gên cias.

Por conseguinte, o tema ora abordado, além de cativan-
te e  atual, é de suma importância e de grande utilidade para o 
aperfeiçoamento das operações do Corpo de Bombeiros, me-
recendo estudos complementares, dado o seu amplo espectro 
de emprego e franco desenvolvimento. A
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SEGURANÇA

Água no umbigo, 
sinal de perigo

A Revista Fundabom aproveita essa edição de verão para dar algumas 
dicas simples para garantir a sua segurança e a da sua família. 

Essas informações fazem parte do folheto dis tri buí do anual men te 
pelo Corpo de Bombeiros no litoral de São Paulo.
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FIQUE ATENTO

No litoral, sempre dê preferência a praias protegidas por 
guarda-  vidas. Informe-  se sobre os locais mais seguros para 
o banho de mar, e obedeça as placas de indicação de perigo.

NÃO CONFIE EM BOIAS

Boias, espaguetes, colchões de ar e outros f lu tua do res 
dão uma falsa impressão de segurança, e são facilmente 
arrastados pela correnteza.

PEDRAS PODEM CORTAR SUA DIVERSÃO

Curta o mar, mas fique longe das pedras e costeiras. Elas 
são es cor re ga dias e dificultam a prestação de socorro.

ÁLCOOL E MAR, NEM PENSAR

Aquele chopinho a mais faz, sim, diferença. Não entre no 
mar se ingerir bebidas al coó li cas. O ál cool inibe a noção 
de perigo, facilitando o afogamento.

O QUE FAZER SE NÃO DER PÉ

Caso sinta a correnteza puxando para o mar, fi-
que calmo, sinalize por socorro ime dia ta men te 
e nade paralelo à praia, até conseguir ajuda de 
alguém próximo a você.

LEMBRE-  SE DO SOL

Praia, sol e mar sem protetor solar não com-
binam. Cuide de sua pele! Não se esqueça de 
aplicar o produto antes da exposição ao sol, 
e de rea pli cá-  lo a cada duas horas — ou após 
o banho de mar.

NESSE VERÃO, NADA DE CRIANÇA PERDIDA

Mantenha as crian ças sob o seu campo vi sual. 
Elas se perdem com facilidade por não terem 
noção de espaço. Retire pulseirinhas de iden-
tificação gratuitamente com os guarda-  vidas.
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NOTÍCIAS

Durante três dias de novembro, Goiânia foi 

a capital da segurança e emergência da 

América Latina. Entre 11 e 13, a capital de  Goiás 

recebeu a 1–ª edição do Congresso In ter na cio-

nal de Bombeiros e o 15–º Seminário Na cio nal 

de Bombeiros (Senabom), eventos que atraí-

ram um público estimado em 12 mil pes soas 

ao Centro de Convenções da Pontifícia Uni-

versidade Católica de  Goiás (PUC-  GO). A or-

ganização foi do Corpo de Bombeiros Militar 

do Estado de  Goiás (CBMGO).

Palestras com es pe cia lis tas, cursos, expo-

sições de materiais e equipamentos e provas 

operacionais compuseram o evento, considera-

do o maior encontro sobre segurança e emer-

gência da América Latina. Foram rea li za das 

também em Goiânia as reu niões do Conse-

lho Na cio nal de Comandantes-  Gerais das Po-

lí cias Militares e Corpos de Bombeiros Milita-

res (CNCG) e do Conselho Na cio nal dos Corpos 

de Bombeiros do Brasil (Ligabom – Liga Nacio-

nal dos Bombeiros).

Durante seu discurso na abertura do con-

gresso, o coronel Carlos Helbingen Jú nior, co-

mandante-  geral do CBMGO, destacou o even-

to como um espaço propício para a construção 

do conhecimento. A cerimônia ofi cial de aber-

tura na noite do dia 11 contou com a presença 

de diversas autoridades civis e militares, entre 

Seminário e feira de segurança 
movimentam Goiânia

Maior encontro sobre segurança 

e emergência da América Latina 

conta com a participação de 12 mil 

pessoas e mais de 100 expositores.

elas o governador de  Goiás, Marconi Perillo, o 

arcebispo de Goiânia, Dom Washington Cruz, 

e a secretária Na cio nal de Segurança Pública, 

Regina Miki. Embaixadores e representantes da 

Bie lor rús sia, Equador, Gua te ma la, Nicarágua, 

Paraguai e Argentina pres ti gia ram o encontro. 

“Para nós é uma grande satisfação se diar esse 

grande congresso, que recebe 25 nações. Ele é o 

símbolo da  união entre as corporações que es-

tão entre as mais respeitadas do Brasil”, desta-

cou o governador de  Goiás. Citando versos da 

poe ti sa goiana Cora Coralina, o coronel Helbin-

gen ressaltou a superação de obstáculos para 

a rea li za ção do evento que levou para  Goiás o 

que há de mais moderno na área de emergên-

cia, segurança contra incêndio e pânico. “Ul-

trapassamos barreiras ao conseguir reunir, no 

mesmo am bien te, bombeiros e policiais milita-

res, profissionais da construção, da saú de, pro-

fessores, alunos e comunidade em geral. Faça-

mos desses três dias em Goiânia um espaço de 

formulação, articulação e debate para a cons-

trução do conhecimento.” Antes de sua fala, a 

secretária Regina Miki pediu um minuto de si-

lêncio em homenagem às vítimas da tragédia 

em Ma ria na (MG) e falou do trabalho incan-

sável dos bombeiros em si tua ções como esta.

Após a solenidade de abertura, foi rea li za da 

palestra com Da niel Godri, que teve como tema 

o trabalho em equipe e uma apresentação cul-

tural de dança Noah com alunos da PUC-  GO. 

Prevenção e combate a incêndio, salvamento 

de vidas, preservação do meio am bien te e do 

patrimônio foram alguns dos temas debatidos 

 Autoridades civis e militares prestigiaram a cerimônia oficial de abertura da 2-ª Fipie
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durante os três dias de congresso, onde tam-

bém ocorreu troca de ex pe riên cias operacionais  

e de competições entre os bombeiros.

Para o comandante-  geral do CBMGO, o ba-

lanço é positivo. “Fizemos desses três dias um 

rico espaço de formulação, articulação e debate 

para a construção do conhecimento. Estamos 

muito satisfeitos com os resultados alcança-

dos e o 1–º Congresso In ter na cio nal de Bombei-

ros entra para a história como um marco na  

rea li za ção de grandes eventos.”

LANÇAMENTOS

Além das discussões, quem esteve no Centro 

de Convenções da PUC-  GO pôde conhecer tam-

bém o que há de mais moderno em equipamen-

tos e sistemas de segurança e emergência ao 

visitar os estandes da 2–ª Feira In ter na cio nal de 

Prevenção de In cên dios e Emer gên cias (Fipie).

Mais de 100 expositores participaram da 

feira, que trouxe novidades em via tu ras, equi-

pamentos e ae ro na ves utilizados em serviços 

de emergência. Veí cu los como escadas articu-

ladas, equipados com auto bomba e a versão 

air core, que conta com a força de uma turbi-

na para dissipar grandes volumes de fogo, fi-

zeram sucesso entre os visitantes. “Tivemos a 

oportunidade de mostrar a capacidade ope-

ra cio nal de nossos produtos para potenciais 

clien tes desse segmento”, disse Marco Mello, 

diretor para veí cu los de uma empresa es pe cia-

li za da em veí cu los de combate a in cên dios. En-

tre os expositores estava a Fundabom, que le-

vou para Goiânia os produtos de sua loja e a 

Revista Fundabom.

A 2–ª Fipie abriu espaço ainda para palestras 

com es pe cia lis tas, demonstrações de produ-

tos e para que os profissionais pudessem co-

nhecer de perto os veí cu los expostos. Drones 

para reconhecimento de   áreas sinistradas, ro-

bôs de combate a incêndio e auto escadas de 

última geração atraí ram a atenção dos parti-

cipantes. “A feira se consolidou como um es-

paço que antecipa novidades e ten dên cias do 

mercado de segurança e prevenção. O evento 

já é apontado como um centro gerador de ne-

gó cios, de informações e da difusão da cultura 

preventiva para o setor. Es pe cia lis tas nacionais 

e estrangeiros estiveram em Goiânia para apre-

sentar trabalhos técnicos em palestras e mesas 

redondas”, afirmou o coronel Dewislon Adeli-

no Mateus, do CBMGO, coor de na dor da Fipie. 

Um dos dispositivos que causou maior impacto 

foi um robô que atua no combate a in cên dios. 

“É um equipamento de ori-

gem alemã que possibilita 

intenso combate a chamas 

de alta complexidade, como 

em casos de in cên dios em 

in dús trias, alcançando, por 

exemplo, locais com tem-

peraturas extremamente 

elevadas, onde pes soas ja-

mais conseguiriam chegar”,  

explicou o coronel Mateus.

Fonte: Assessoria de  
Comunicação Social do Corpo  
de Bombeiros Militar do Estado  
de  Goiás (CBMGO).

A nova escada M34L-  H, apresentada 

pela primeira vez na feira Inters-

chutz, na Alemanha, em junho, oferece 

uma ampla gama de aplicações. Proje-

tado com base em ocor rên cias reais, o 

sistema possui alta capacidade de res-

gate e é equipado com o estado   da arte 

em tecnologia de segurança. A escada 

giratória para operações pesadas pos-

sui cesto de resgate e operações total-

mente redesenhado, com capacidade 

de carga de até 500 kg ou cinco pes soas 

e uma área de 1,5 m². O conjunto dos 

lances de escada completamente novo, 

de quatro partes, alcança uma altura de 

trabalho de mais de 34 metros e é equi-

pado com uma via de acesso mais larga. 

O cesto pode ser inclinado para ambos 

os lados a um ângulo de até 45°, o que 

significa um nível de flexibilidade inédi-

to nesse tipo de escada. O cesto possui 

quatro entradas largas e acessíveis, faci-

litando o ingresso mesmo quando este-

jam sendo utilizados equipamentos de 

respiração autônoma. O acesso frontal 

foi desenhado para ser largo o su fi cien te 

para uma cadeira de rodas e possui uma  

plataforma retrátil.

Há um canhão fixo na parte dian-

teira do cesto, com capacidade de va-

zão de 4.000 litros por minuto. Três co-

lunas multifuncionais tornam possível 

o acoplamento de uma extensa gama 

de aces só rios ao cesto, in cluí do supor-

te para maca. O cesto de resgate tam-

bém possui espaço para equipamentos 

adicionais como saí das de pressão para 

combate ao fogo, esguichos de água para 

autoproteção, câmeras normais e de ima-

gem térmica, holofotes e conexões elé-

tricas. Para armazenar equipamento tá-

tico, a plataforma da escada giratória foi 

elevada, de forma que um espaço adi cio-

nal extenso para armazenamento foi cria-

do nas laterais. Em adição a esses, uma 

área de equipamentos mais profunda 

está localizada na traseira, oferecendo 

espaço para armazenar de forma segura  

extensões e escadas de teto.

Magirus lança  
escada peso pesado
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NOTÍCIAS

O Corpo de Bombeiros do Estado de 

São Paulo ganhou pela 14–ª vez o Prê-

mio Marcas de Con fian ça. Em evento que 

aconteceu em setembro, foi divulgada a 

pesquisa rea li za da pela revista Seleções em 

parceria com o Ibope Inteligência, que pre-

mia anual men te as marcas, profissões e or-

ganizações em que os brasileiros mais con-

fiam. O levantamento  anual faz balanço de 

inúmeras ca te go rias de produtos, além de 

ca te go rias especiais como ONG, executivo, 

publicitário, ator, entre outras. Os bombei-

ros receberam 95% dos votos na categoria 

es pe cial profissão. “Os bombeiros de São 

Paulo representam uma das corporações 

mais fortes no Brasil, pois têm o trabalho 

voltado para a população de todas as clas-

ses”, afirmou o coronel Rogério Bernardes 

Duar te, comandante do Corpo de Bombei-

ros de São Paulo. Para o coronel Duar te, vá-

rios fatores con tri buem para esse resulta-

do. “Fomos evoluindo com a nossa forma 

de trabalho e com nossos equipamentos, 

nos adaptando às reais necessidades da  

população, e isso traz con fian ça.”

Fonte: Portal do Governo do Estado de São Paulo

Evento debate a qualidade dos sistemas contra incêndio

No dia 15 de outubro foi rea li za do em São 

Paulo o 3–º Workshop GSI – Con fia bi li da-

de do Sistema de Segurança Contra Incêndio 

no Brasil. O evento reuniu cerca de 200 pes-

soas, entre professores, engenheiros e projetis-

tas de segurança, e aconteceu na Escola Poli-

técnica da Universidade de São Paulo (USP).

Organizado pelo Grupo de Fomento à Se-

gurança contra Incêndio (GSI) do Núcleo de 

Pesquisa em Arquitetura e Urbanismo da USP, 

o workshop englobou cinco painéis (palestras 

seguidas de mesas redondas) e mais de 10 pales-

trantes, discutindo assuntos como os aprendi-

zados do incêndio na Alemoa, conduzido pelo 

coronel Cassio Roberto Armani, subcomandan-

te do Corpo de Bombeiros de São Paulo; o novo 

Decreto Es ta dual de Segurança Contra Incên-

dio do Estado de São Paulo, apresentado pelo 

major Marcelo Alexandre Cicerelli; a qualidade 

dos sistemas prediais de segurança contra in-

cêndio, abordado pelo engenheiro Deives Junior 

de Paula, do Instituto de Pesquisas Tecnológi-

cas do Estado de São Paulo (IPT); e a certifica-

ção de produtos, sistemas e serviços de pro-

teção contra incêndio, por Antonio Parente, 

gerente de Certificação de Sistemas da ABNT.

De acordo com o coronel Walter Negriso-

lo, um dos membros do conselho do GSI e ofi-

cial do Corpo de Bombeiros, na reserva des-

de 1996, o evento, que a cada ano recebe um 

número maior de inscrições, foi bem ava lia-

do pelos participantes. “A principal crítica foi 

o pouco tempo para o debate, o que é um si-

nal positivo do crescente interesse pelos te-

mas abordados”, comenta o coronel Negrisolo.

Além da ocorrência no parque de tanques 

em Santos, atraiu a atenção do público o de-

talhamento do poder de polícia conferido ao 

Corpo de Bombeiros, permitindo ao CB a visto-

ria de imóveis sem a solicitação do pro prie tá-

rio. Na parte da tarde, os questionamentos gi-

raram em torno da necessidade de mecanismos 

que garantam a con fia bi li da de dos dispositi-

vos contra incêndio e da exigência ou não por 

parte dos órgãos governamentais de certifica-

ção dos produtos e de co mis sio na men to dos 

sistemas prediais de segurança. “Hoje, o enge-

nheiro ou o arquiteto instala o sistema, ano-

ta a responsabilidade técnica sobre o serviço 

que fez e o Corpo de Bombeiros libera o Auto 

de Vistoria do Corpo de Bombeiros (AVCB). 

Porém, muitas das Anotações ou Registros 

de Responsabilidade Técnica são fornecidas 

sem que o sistema esteja exatamente de acor-

do com a norma. Por isso, os fornecedores e 

instaladores que trabalham corretamente pe-

dem que seja exigida uma certificação e não 

simplesmente uma anotação de responsabili-

dade técnica. Esse grau de qualidade é muito 

difícil de ser atingido sem a devida exigência 

do órgão público. E o órgão público, em re-

gra, não faz isso por falta de recursos huma-

nos e de estrutura”, explica o coronel Negrisolo.

Bombeiros conquistam  
Prêmio Marcas de Confiança

 Oficiais do Corpo de Bombeiros com o diretor da revista Seleções, Luiz Henrique Fichman
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MEMÓRIA
Por: NPMCB

Na estreia desta coluna, nosso assunto 
é a história de um grande bombeiro 
que, embora tenha chegado ao posto 
de coronel, nunca foi um po li cial mi-

litar, porque ingressou na extinta Força Pública e 
passou para a reserva antes da fusão daquela insti-
tuição com a Guar da Civil, em 1970. Trata-  se de 
Paulo Marques Pereira, cujo nome batiza a  atual 

Escola Su pe rior de Bombeiros. Nosso ho me na-
gea do é constantemente lembrado pela frase que 
lhe é atri buí da quando se quer fazer referência à 
profissão de bombeiro: “Se não tens o olhar da 
águia, se não tens a sagacidade da raposa e se não 
tens a coragem do tigre, para trás, companheiro, 
esta não é a tua casa!”.

Nascido no dia da independência do Brasil no 
longínquo ano de 1919, na cidade de Cuiabá, Mato 
Grosso, com apenas 18 anos ingressou como solda-
do na Força Pública do Estado de São Paulo, sendo 
admitido no Centro de Instrução Militar. Seu pai, 
José Marques Pereira, também era militar, assim 
como seus dois irmãos. Dois anos depois, entrou 
no curso de oficiais combatentes, sendo declara-
do aspirante a ofi cial da Força Pública em 1943.

No início da carreira atuou na infantaria, onde 
exerceu as funções de ofi cial subalterno no Primei-
ro Batalhão de Caçadores,  atual Batalhão To bias 
de Aguiar, até ser promovido ao posto de segun-
do-  tenente, em 1944. Naqueles primeiros anos de 
carreira, o jovem ofi cial consolidou sua vontade 
de ajudar as pes soas e trabalhar em prol de socor-
rer aqueles que estivessem em perigo. Talvez essa 
tenha sido a razão que o fez solicitar aos seus su-
pe rio res sua classificação no Corpo de Bombeiros 
da Força Pública. No final de 1944, em uma épo-
ca de privações e indefinições institucionais, no 
auge da Segunda Guer ra Mun dial, o jovem tenen-
te Paulo Marques foi transferido para o Corpo de 
Bombeiros, ini cian do uma vi to rio sa jornada, que 
mais tarde culminaria no comando.

Nesse cenário, Paulo Marques dava seus pri-
meiros passos como ofi cial bombeiro e grande 
líder, sendo anos depois reconhecido por todos 
como um dos mais carismáticos e benquistos ofi-
ciais. Seu batismo de fogo deu-  se logo nos primei-
ros dias de 1945, no atendimento a um incêndio 
em uma indústria química.

Em tal am bien te o tenente encontrou seu lu-
gar. Com seu jeito im pe tuo so e sua figura notá-
vel pelo cor dial tratamento aos praças e pelo uso 
de neo lo gis mos (que inventava a todo o momen-
to), foi an ga rian do a simpatia de comandantes e 

A trajetória de 
Paulo Marques
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 Coronel Paulo Marques, em 1969
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comandados. Permaneceu no serviço de bombei-
ros na cidade de São Paulo por cinco anos, sendo 
promovido a primeiro-  tenente em 1949, pe río-
do no qual participou ativamente de todos os in-
cên dios marcantes ocorridos na cidade. Em 1947, 
como forma de punição, depois de participar de 
um movimento interno para a melhoria das condi-
ções dos bombeiros, foi transferido por um curto 
pe río do para o Centro de Formação e Aperfeiçoa-
mento da Força Pública. Lá, contribuiu de maneira 
destacada para a área de ensino da Força Pública.

UMA NOVA ETAPA

Sete anos mais tarde, já como capitão, conseguiu 
retornar ao Corpo de Bombeiros, sendo designa-
do para trabalhar em Santos, onde assumiu o co-
mando da então Companhia Independente de 
Bombeiros. Mudou-  se com a família para o lito-
ral e assumiu formalmente o comando dos ser-
viços de bombeiros de Santos. Durante o tempo 
em que lá serviu, realizou um excelente trabalho, 
com conquistas como a expressiva melhoria do 
serviço de salvamento de praia. Foi também o res-
ponsável pela construção de uma garagem náu ti ca 
em Vicente de Carvalho, onde hoje está localiza-
do o  atual Grupamento de Bombeiros Marítimo. 
Além disso, construiu uma pequena sala de rádio 
com torre no alto do Monte Serrat, melhorando 
sensivelmente as comunicações operacionais.

No dia a dia, Paulo Marques sempre foi um co-
mandante querido por todos. Anual men te reunia 
seus comandados e, nessas oca siões, como havia 
sido padeiro, produzia e dis tri buía centenas de 
panetones, feitos com uma receita exclusiva que 
ainda hoje é re ve ren cia da por sua família.

Promovido a major em 1962, foi designado co-
mandante do Grupamento de Bombeiros, deno-
minação recebida pela unidade de Santos, mas, 
no ano seguinte, em razão de uma rees tru tu ra-
ção na Força Pública, foi mandado de volta à ca-
pital e alocado no Corpo de Bombeiros da Capi-
tal, precisamente no antigo quartel localizado na 
Praça Clóvis Bevilácqua. Em pouco tempo foi o 
responsável direto pela implantação da Compa-
nhia Escola de Bombeiros no quartel do Cam-
buci e, pos te rior men te, pela conquista de um 
terreno na invernada do Barro Branco, que pos-
te rior men te receberia o Centro de Instrução e 
Adestramento, ambos considerados a origem da 
 atual Escola Su pe rior de Bombeiros. No final de 
1963, foi promovido ao posto de tenente-  coronel, 
alcançando o comando do Corpo de Bombeiros. 
Nesse novo cenário, a área de ensino e instrução 
teve um significativo avanço, mas talvez o fato 

mais emblemático de sua gestão tenha sido a mu-
dança do quartel do comando da Praça Clóvis 
Bevilácqua para o Palácio das In dús trias.

Em 20 de setembro de 1967, o próprio tenente- 
 coronel Paulo Marques foi o responsável pelo últi-
mo golpe de picareta que demoliu o antigo quar-
tel da Praça Clóvis Bevilácqua. Ele esteve à frente 
do processo de mudança e da construção do novo 
prédio, que só iria acontecer oito anos depois.

Paulo Marques deixou o serviço ativo no dia 
1–º de outubro de 1969, passando para a reserva 
após 32 anos de bons serviços prestados. Com 
sua morte, em 1990, sua família fez a doação de 
grande parte dos registros acumulados por ele, 
incluindo a famosa receita de panetone, para a 
Escola Su pe rior de Bombeiros, que mantém o 
acervo em sua bi blio te ca. A

 Coronel Paulo Marques (fardado), 
ao lado do prefeito de Santos, 
Silvio Fernandes (mãos cruzadas 
à frente), durante entrega de 
embarcações para o serviço de 
salvamento nas praias, em 1958
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inda hoje alguns grupamentos abrem suas 
quadras para que crian ças da comunida-

de joguem bola. Foi assim, convivendo 
com meninos e meninas atendidos pelo Institu-
to Mensageiros, que o Corpo de Bombeiros co-
nheceu o trabalho da ONG cria da em 1998 pelo 
administrador de empresas Eduar do Gra zia no. 
Desse encontro surgiram vá rios projetos, en-
tre eles a participação do instituto na Operação 
Praia Segura. A entidade sem fins lucrativos nas-
ceu com a finalidade de desenvolver ações cultu-
rais, artísticas, educacionais, esportivas, assisten-
ciais e de pesquisa visando garantir os direitos e 
a assistência a crian ças e adolescentes carentes  
no Estado de São Paulo.

Os dois primeiros projetos, 
totalmente fi nan cia dos pela ini-
cia ti va privada, o Só Riso e o Pin-
tando o Sete — o primeiro voltado 
para a hi gie ne bucal de crian ças 
de creches públicas no in te rior 
do Estado e o segundo para an ga-
riar recursos para reformas des-
sas creches — semearam o conta-
to ini cial do CB com o instituto.

O vínculo fortaleceu-  se com 
a consolidação da entidade nos 
anos seguintes. De 1999 a 2000 
a ONG passou a rea li zar bazares 
com objetos recebidos em doa-
ção, almoços e jantares para di-
vulgar suas propostas e atrair 
apoio. O primeiro resultado con-
creto dessas ações foi a implanta-
ção do projeto Praia Segura em 
parceria com a Petrobrás e o Cor-
po de Bombeiros, no ano 2000. 

Tratava-  se da contratação de guarda-  vidas tem-
po rá rios, da aquisição de instrumentos e equipa-
mentos de trabalho para a Operação Praia Segura. 
Até 2014, o Instituto Mensageiros administrou a 
contratação de guarda-  vidas tem po rá rios para os  
14 mu ni cí pios do litoral paulista.

No final de 2000 a atua ção do instituto ex-
pandiu-  se com a organização de vá rios projetos 
focados nas crian ças e adolescentes. Entre eles o 
SOS Bombeiros no Resgate da Cidadania, propos-
ta pioneira da ONG em juntar a entidade, o Cor-
po de Bombeiros e a Secretaria Es ta dual de De-
senvolvimento So cial, propondo o atendimento 
a 360 crian ças e adolescentes em vulnerabilidade 

so cial e pes soal, residentes no entorno dos postos 
do CB, no pe río do pré ou pós-  escola. O projeto 
envolvia não só a alimentação, quanto a rea li za-
ção de atividades culturais e esportivas, aprovei-
tando a estrutura física já existente nas unidades. 
O projeto piloto foi implantado em dois grupa-
mentos, estendendo-  se em 2001 para seis postos: 
Praça da Sé, Almanara, Itaquera, Santo Amaro,  
Jabaquara e Gua ra pi ran ga.

NOVAS ATIVIDADES

Em 2004, o Instituto Mensageiros iniciou uma fase 
de pro fis sio na li za ção de sua gestão, com a contra-
tação de profissionais es pe cia li za dos. Novos pro-
jetos foram implantados, como o Mar Equipado, 
uma parceria com o Grupamento de Bombeiros 
Marítimo (GBMar) e o Grupo Pão de Açúcar para 
apoiar a manutenção dos equipamentos aquáti-
cos. No ano seguinte a entidade mudou-  se para 
sua sede  atual, no bairro da Barra Funda, com in-
fraes tru tu ra adequada para a rea li za ção de suas 
atividades e capacitação de seu quadro fun cio-
nal, que hoje gira em torno de 125 pes soas, en-
tre coor de na do res, orien ta do res, supervisores, 
cozinheiras, vo lun tá rios e fun cio ná rios admi-
nistrativos. Nos anos seguintes o envolvimento 
do instituto no atendimento a crian ças, adoles-
centes e jovens ampliou-  se significativamente, 
sendo declarado entidade de utilidade pública  
municipal, es ta dual e federal.

Apesar da importância de seu trabalho, reco-
nhecido em 2007 com a Medalha do Mérito Co-
munitário, oferecida pela Secretaria da Seguran-
ça Pública, o instituto não escapou da  atual crise 
econômica, que provocou a perda de vá rios con vê-
nios. Atual men te os principais projetos são o Es-
cola Arte Culinária, que se concentra na gestão da 
lanchonete da Assembleia Legislativa de São Pau-
lo; o Viva Leite, atendendo 38 crian ças e 80 idosos 
na Barra Funda, com a distribuição de 1.800 litros 
de leite por mês; o Seas – Sé, que aborda mensal-
mente 300 crian ças e adolescentes em si tua ção de 
rua objetivando a reinserção fa mi liar; e, no mes-
mo espírito, o Abordagem So cial, trabalhando 
com os frequentadores da re gião da Cracolândia.

De acordo com Elia ne Silveira do Amaral, di-
retora do Instituto Mensageiros, a entidade deve 
pisar no freio em 2016. Um novo projeto deve sair 
do papel se o fi nan cia men to for aprovado. Trata- 
 se da extensão da Escola Arte Culinária com foco 
na capacitação de re fu gia dos. A
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