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União
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FUNDABOM

Editorial

V

ivemos tempos conturbados. Sobretudo
em nosso país. Estamos atravessando uma
crise econômica, política e moral na qual
valores fundamentais são relegados a outros planos.
A ganância desenfreada dos homens deixa-os cegos
a tudo, levando-os a atitudes inconsequentes, que
desmoralizam nosso país. A sensação de impotência
nos invade diante do desvio do erário público, dos
desmandos na área da saúde, levando à proliferação
de doenças. Mas a maior doença está em mentes humanas
deturpadas e inescrupulosas, que subjugam nossa racionalidade.
Perdoem-me esse desabafo. Mas tal cenário reforça o
orgulho de estar à frente de uma fundação que ostenta o nome
bombeiros, e de constatar que uma andorinha só não faz
verão. Esse sentimento cresce e alimenta a esperança de que
é possível mudar tal situação ao percebermos a existência e
o comprometimento de instituições sérias, de pessoas que de
mãos dadas se unem das mais variadas formas, fisicamente e
mentalmente, preocupadas com vidas humanas, com a preservação
de bens conquistados com longas jornadas de trabalhos em
torno da causa defendida pelos bombeiros, que é a proteção da
vida. Estamos falando de pessoas que superam as dificuldades
e, muitas vezes sobre um esforço imensurável, vencem desafios,
barreiras, demonstrando os grandes valores do ser humano,
uma maioria esmagadora que clama por uma sociedade
melhor e busca um futuro promissor para si e para todos.
Ao fazer a leitura desta edição, que traz entre outros
assuntos a atuação do Corpo de Bombeiros na tragédia de
Mariana, esse espírito de união será claramente percebido,
sempre guiado pelo idealismo de fazer o melhor.

Saint Clair da Rocha Coutinho Sobrinho
Coronel PM, diretor-presidente da Fundabom
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a problemática de incêndios no território nacional e elaborar políticas públicas que aumentem a
prevenção e o combate a incêndios.
Engenheiro químico formado pela Faculdade
de Engenharia Industrial (FEI), está há quase 30
anos no setor de incêndio, lidando com análises
de risco, além do envolvimento com normas técnicas. Marcelo de Lima foi diretor para a América Latina da National Fire Protec tion As so ciation (NFPA), entre 1999 e 2001, e hoje coordena
a Comissão de Estudos de Chuveiros Automáticos da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT). Há cinco anos é responsável pela área de
códigos e normas da FM Global na América Latina. À Revista Fundabom, o especialista falou sobre
a atuação da frente parlamentar, os benefícios da
adoção de um código nacional contra incêndios
e da padronização de procedimentos.

Marcelo Olivieri de Lima

Legislação
+ educação
+ informação
+ normalização
arcelo Oli vie ri de Lima é diretorgeral do Instituto Sprinkler Brasil
(ISB), que visa difundir o uso de
sprinklers (chuveiros automáticos) na prevenção e combate a incêndios em instalações industriais e comerciais no País. Nesse
papel foi um dos articuladores da Frente Parlamentar Mista de Segurança Contra Incêndio (PL
4923/2013), que objetiva ampliar o debate sobre
6
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A Frente Parlamentar Mista de Segurança Contra Incêndio foi lançada no Congresso Na cional em outubro do ano passado. Em que pé estão
os trabalhos?
A ideia vinha sendo discutida há um ano e meio,
entre a consolidação do projeto, a discussão e coleta de assinaturas e a busca das associações, entidades e agências que poderiam fazer parte do
conselho consultivo.
A iniciativa partiu do Instituto Sprinkler?
O instituto apresentou a ideia. Voltando um pouco, a questão do incêndio no Brasil, como manda
a Constituição, é tratada em nível estadual. Sem
tirar as atribuições dos estados, achamos que vários sistemas são comuns a todos, sendo necessária uma discussão de abrangência nacional. Durante algum tempo fizemos um mapea mento para
verificar quantos parlamentares tinham esse assunto como bandeira. E não achamos praticamente ninguém. Brincamos no instituto que incêndio
é um não- assunto no Brasil. Para quem está fora
da área, o incêndio não é tema de conversa, não
se vê necessidade de mudança, de aprimoramento, nada disso. Por isso, consideramos que seria
muito bom ter um grupo discutindo isso nacional mente e levar essa discussão para o congresso.
A Frente Parlamentar é uma organização dos
parlamentares. Nós sugerimos para o deputado
Vicentinho [Vicente Paulo da Silva, PT SP], presidente da frente, que fosse criado um conselho
consultivo para reunir todos os que têm relação
com o incêndio, levantando questões nacionais.
Buscamos entidades do governo federal e da sociedade civil como a Ligabom [Conselho Nacional

dos Corpos de Bombeiros], a FenSeg [Federação Nacional de Seguros Gerais] e o Confea [Conselho Federal de Engenharia e Agronomia], assim como o
lado de quem sofreu o incêndio, representado pela
associação das vítimas do incêndio da boate Kiss.
E como a frente está caminhando?
As 14 entidades envolvidas1 apresentarão suas propostas na primeira reu nião da frente em 2016, no
dia 7 de abril, em Brasília. O conselho consultivo
tem a tarefa de levantar as questões que serão propostas aos parlamentares da frente. A partir daí o
trabalho de levar essas proposições adiante, como
projeto de lei ou solicitações dentro do governo,
é feito pelos deputados e senadores.

Dentro da questão da legislação, o que estamos
propondo é o estabelecimento de um modelo de
código nacional. O que tem ocorrido, sobretudo
depois do incêndio da boate Kiss, em 2013, é que
muitos estados estão usando a legislação de São
Paulo como base para suas leis. Pela nossa contagem, 18 estados já seguem esse modelo. Neles a
legislação é parecida, o que acreditamos ser muito
bom porque uniformiza o tratamento de incêndio
no País. Isso, que aconteceu de maneira informal,
pode se transformar num modelo de código nacional. Uma vez que a Constituição não permite
que o governo federal elabore um código nacional, desejamos que os estados se reú nam e preparem um modelo nacional que possa ser adotado pelos estados com as alterações que cada um
julgar adequadas à sua rea lidade.

Quais propostas o ISB levará para essa reu nião
ou quais pontos mais críticos na legislação
devem ser alterados na
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ma forma que um depóisso, é perda de tempo. Fasito de geladeira e fogão em São Paulo.
zemos muita questão de defender também a in- A solução técnica para resolver um incêndio da
formação. Se perguntarmos quantas pessoas mor- mesma natureza independe da cidade onde ele
rem em incêndios no Brasil, quantas ocor rências acontece. Já diferenças estruturais, como as proacontecem em todo o País, qual é o impacto do vocadas pelo clima em Manaus, onde as construincêndio na economia brasileira, esses dados não ções são mais abertas por conta do calor, têm de
existem ou não estão disponíveis. E o quarto pon- ser levadas em conta.
to são as normas técnicas, no sentido de termos
Eu me recuso a acreditar que um shopping senuma uniformidade na proteção contra incêndio.
do construído hoje em Recife seja menos sofisticado do que outro em Curitiba. Por que esse empreendi mento em Recife tem de cumprir menos
1 Associação Brasileira da Indústria Elétrica e Eletrônica (Abinee),
exigências com relação aos incêndios? Porque o
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT/CB 24), Associação
Brasileira de Sprinklers (ABSpk), Associação das Vítimas da Tragédia
PIB gerado por aquele Estado é menor? Para mim
de Santa Maria (AVTSM), Comitê Nacional Brasileiro de Produção e
não
faz sentido. É preciso tratar o cidadão de forma
Transmissão de Energia Elétrica (Cigré- Brasil), Conselho Federal de
igualitária. Por outro lado, esse código nacional
Engenharia e Agronomia (Confea), Conselho Nacional dos Corpos de
Bombeiros Militares do Brasil (Ligabom), Federação Nacional de Seguros
não pode exigir o máximo de proteção. Mas é preGerais (FenSeg), Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São
ciso haver uma linha base, um patamar a partir do
Paulo (IPT), Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia |
qual os estados construam seus próprios códigos.
Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Ex terior (Inmetro/
MDIC), Instituto Sprinkler Brasil (ISB), Secretaria Nacional de Proteção e
Muitas vezes a proteção contra incêndio é visDefesa Civil | Ministério da Integração Nacional (Sedec/MI), Secretaria
ta
como
um luxo, permitido apenas quando soNacional de Segurança Pública | Ministério da Justiça (Senasp/MJ) e
bra dinheiro. A proteção tem de fazer parte do
Universidade de São Paulo (USP).
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investimento. Um edifício comercial, uma indúsincêndio é a garantia da vida humana. A partir
tria, um terminal por tuá rio, ao ser pensado, tem
daí existe uma diferença de opi nião. Muita gente
de contemplar a proteção contra incêndio como
acha que resolvida essa questão, o salvamento da
parte do projeto e não como algo supérf luo.
edificação e de seu patrimônio passa a ser secunOutra questão sobre o modelo nacional é que
dário. É mais importante impedir que o incêndio
nem todos os Corpos de Bombeiros do país conse alastre do que a preservação do imóvel onde ele
seguem ter uma equipe técnica grande o su fi- começou. O Museu da Língua Portuguesa é um
ciente para preparar um documento desde a sua
exemplo claro de que esse modelo não pode ser
origem. A ideia de ter um modelo nacional tamusado. Todas as pessoas foram evacuadas, ocorbém é um facilitador para os Corpos de Bombeirendo a morte de um membro da brigada de incênros estaduais. A maioria dos países da Europa tradio que estava tentando combater o fogo. Mas o
balha com códigos nacionais. Nós usamos
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é ba seado em um modemas a igreja queimando
S
O
lo nacional. A forma como
até o chão, ou a BiblioteM
R
A
S
AO PEN
são feitos também difere.
ca Nacional, com a bíblia
O
NA ATUAÇÃ OS,
Nos Estados Unidos as rede Gutenberg e todos os
DOS BOMBEIR MAIS
gulamentações estaduais
registros da história do
são elaboradas por entidaPaís, ou o Masp, com os
CONSTRUÇÕES AS
des privadas, como associaPicassos e Modiglia nis
BEM PROTEGIDSUA
A
M
A
ções. Elas desenvolvem os
virando fumaça. PreT
N
E
M
AU
.
códigos e os apresentam às
cisamos pensar na seA
Ç
N
A
SEGUR
administrações estaduais,
gurança das pes soas,
que ava liam a sua adoção. A
é obvio, mas também
padronização traz uma série
na proteção do conteúdo dessas edide vantagens. Até para o usuá rio final. Imagine
ficações. Quando analisamos as legislações brauma grande rede de supermercados com unidasileiras mais avançadas na proteção dessas consdes em vá rias cidades. Se ela pode tratar a questruções percebemos que é preciso aprimorar as
tão da proteção contra incêndio como uma coiexigências técnicas para que tenhamos esses acersa só, o custo será menor. Ao diminuirmos esse
vos protegidos. Claro que defendemos o uso de
custo, incentivamos que a proteção seja instalada.
sprinklers porque conhecemos o assunto em profundidade e sabemos da sua eficácia. Não temos
Quais outros be ne fícios a adoção de um modelo
interesse comercial na venda de sprinklers, mas
de código pode trazer?
sabemos o que acontece. Vá rios paí ses do munAo uniformizar os requisitos de proteção contra
do, como Estados Unidos, Inglaterra e Japão, são
incêndio conseguimos elevar o nível da proteção
grandes defensores do uso de sprinklers nesse tipo
em todos os estados. Ao pensarmos na atuação dos
de edificação. Nossa estimativa é que no incênbombeiros, construções mais bem protegidas audio do Museu da Língua Portuguesa, se houvesse
mentam a sua segurança. Se existem mais meios
um sistema de sprinkler bem instalado e mantido,
de combater o incêndio na própria edificação, a
a ocorrência não passaria de uma nota de rodapé
vida do bombeiro corre menor risco.
na edição do jornal do dia seguinte.
Do ponto de vista de quem trabalha com incênNão são mudanças fáceis, é preciso convendio, seja bombeiro, projetista, fabricante ou discer muita gente, mas podem ser feitas. Um exemtribuidor de equipamento, a uniformização faciplo prático aconteceu recentemente e até nos surlita a rotina de todos, até mesmo na aprovação de
preendeu. Quando houve o incêndio da boate Kiss,
projetos e na inspeção de instalações.
batemos na tecla de que era preciso ter uma proteção contra incêndio mais forte, inclusive com a
Estamos muito distantes desse nível de proteção?
instalação de sistema de sprinkler. Não estou aqui
Nesse sentido, como o senhor vê o incêndio ocorrido
dizendo que é só para instalar sprinklers, estou fano Museu da Língua Portuguesa, em São Paulo?
lando de um sistema completo. Para nossa surpreEntre os profissionais do setor há o consenso
sa na nova legislação de São Paulo [Código Es tade que o objetivo principal ao se combater um
dual de Proteção contra Incêndio e Emergências, de
8
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janeiro de 2015] existe um aumento na recomendação de uso de sprinklers para esse tipo de local.
A área mínima que necessita do sprinkler foi reduzida, ou seja, passou a ser exigida a sua instalação mesmo em espaços relativamente pequenos.
Por que existe a resistência à instalação de sistemas de chuveiros automáticos?
No Brasil o sprinkler sempre foi visto como algo
complicado, difícil de instalar e manter, além de
caro. Porém isso não é verdade. A tecnologia não
é complexa. Foi desenvolvida há mais de 130 anos
e é fundamentalmente a mesma até hoje. Há inúmeras estatísticas comprovando a eficácia do sistema. Não existe nenhum registro no mundo de
ocorrência em edifício protegido por um sistema de sprinklers bem instalado onde tenha havido mais de três mortes. E esse caso das três mortes é único e aconteceu em um asilo com pessoas
com problemas de locomoção. Esse é um número imp ress ion ant em ent e bom. Não há nenhuma outra tecnologia de combate a incênd ios com
um índice como esse.
Outro mito com relação ao sprinkler é a ideia
de que quando o sistema é acionado o prédio todo
é inundado por água. Já ouvi gente que trabalha
em museu dizendo “puxa, ainda bem que não tinha sprinkler, ia molhar tudo”. Nossa resposta é:
pena que não tinha sprinkler, porque só ia molhar
a área onde começou o incêndio e o resto estaria
intacto. O sprinkler só abre na área do incêndio.
Os filmes de Hollywood ajudaram a disseminar
esse equívoco. Quant as vezes já vimos o mocinho pegar um isqueiro, abrir um sprinkler, começar a cair água no prédio inteiro, e ele conseguir
fugir dos bandidos?
E com relação ao custo? A adoção de um sistema
de sprinkler em um projeto de shopping, por exemplo, é algo que vai pesar no projeto?
Não, e sua instalação já é obrigatória. Em São Paulo
e nos estados com códigos similares.
Mas além de instalar é preciso também fazer a
manutenção, certo?
Exatamente. A questão do custo já foi absorvida.
Mas, alguns estados ainda consideram a instalação de um sistema como esse impensável em termos de investimento. Em outros ele entra na planilha de custo, assim como o sistema de tratamento
de água na saída do prédio. Tempos atrás, o tratamento de água era visto como um custo adicional,
depois passou a ser entendido como uma obrigação que tem de ser cumprida em prol da sociedade.

O ponto da manutenção é fundamental. Compõe um problema muito grande no Brasil: qualidade de instalação, de projeto e de manutenção.
Talvez hoje seja o maior desafio do setor de incêndio como um todo. Se olharmos alguns grandes
incênd ios que aconteceram nos últimos anos veremos que projeto mal elaborado, instalação inadequada ou manutenção def ic iente tiveram papel decisivo. Na ABNT estamos tentando cuidar
disso, para que a inspeção e manutenção de sistemas de sprinkler seja incluída em norma técnica.
Agora, é importante dizer que incêndio não
é só sprinkler. O combate ao incêndio se faz com
hidrante, porta corta-fogo, sistema de detecção e
alarme, uma série de dispositivos que precisam
de um acompanhamento efic iente.
A

Vamos falar sobre incêndio
O Instituto Sprinkler Brasil (ISB) é uma organização
sem fins lucrativos que tem como missão difundir
o uso de sprinklers, ou chuveiros automáticos, nos
sistemas de prevenção e combate a incêndios em
instalações industriais e comerciais no País. Funda
do em 2011 e apoiado pela FM Global — empresa
de origem americana especializ ada em seguro pa
trimonial —, o ISB defende o uso dessa tecnologia
como a medida mais eficaz de evitar perdas huma
nas e materiais. Ele é apoiado por representantes
de instituições como a Universidade de São Pau
lo (USP) e a Associação Brasileira de Normas Téc
nicas (ABNT). Sua missão é fomentar, estimular e
apoiar a discussão sobre a prevenção eficaz con
tra incêndios em instalações comerciais e indus
triais, conscientiz ando a população e gestores pú
blicos e privados sobre a importância dos sistemas
automáticos de combate a incêndio.
Uma das ações nesse sentido é o Prêmio Insti
tuto Sprinkler Brasil de Trabalhos Técnicos, criado
para incentivar a produção de conhecimento so
bre a utilização de sprinklers. Podem participar es
tudantes e profissionais da área, como bombeiros
e projetistas, sendo aceitas monograf ias, teses, dis
sertações e trabalhos de conclusão de curso elabo
rados sob a ótica tecnológica, econômica, ambiental
ou normativo-regulamentadora sobre o tema.
A terceira edição do concurso está agora na fase
de julgamento dos trabalhos, inscritos entre setem
bro de 2015 e janeiro deste ano. O resultado foi di
vulgado em março (leia notícia na página 45) e a
premiação acontece em maio. O autor do melhor
trabalho receberá R$ 10 mil, uma viagem ao cen
tro de pesquisas da FM Global, nos Estados Unidos,
e a publicação de sua peça em um livro impresso.
março 2016 REVISTA FUNDABOM
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MARIANA

Fotos:
Carlos Alberto/Imprensa MG
CBMG
Marcelo Sant’Anna/Imprensa MG

Por: Denise Góes

D

e um dia para o outro, uma vila
inteira desapareceu debaixo da
lama. Era a tarde de quinta-feira,
5 de novembro de 2015, por volta
das 16 horas, quando um tsunami de rejeitos formados por uma mistura de óxido
de ferro e areia avançou sobre Bento Rodrigues,
um pequeno distrito a 30 quilômetros de Ma riana, cidade que já foi capital de Minas Gerais. Não
demorou muito para a notícia se espalhar, bem
como a poeira e a lama. Em poucos minutos os
moradores foram deixando o local, procurando
um lugar seguro nas áreas mais altas da pequena
cidade, fugindo da onda de lama apenas com a
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roupa do corpo. Cerca de 600 pessoas viviam ali
da atividade mineradora até o rompimento de uma
barragem arrasar o lugar.
A barragem que colapsou pertencia à mineradora Samarco, empresa fundada em 1977 e controlada pela brasileira Vale e pela anglo-australiana
BHP Billiton Brasil. A atividade principal da Samarco é beneficiar o minério da re gião, aumentando o seu teor de ferro; todo o resíduo dessa
atividade é estocado nas barragens de Germano,
Santarém, Cava de Germano e Fundão. Foi justamente a de Fundão que naquele dia rebentou.
Em Belo Horizonte, as primeiras informações
chegaram ao Centro de Operações dos Bombeiros.

MAIS DE QUATRO MESES
DEPOIS DO ROMPIMENTO
DA BARRAGEM AINDA HÁ
EQUIPES MONITORANDO
NO LOCAL. CALCULA-SE
QUE 55 MILHÕES DE
METROS CÚBICOS DE
REJEITO DE MINERAÇÃO,
SUFICIENTES PARA
ENCHER 22 MIL PISCINAS
OLÍMPICAS, AVANÇARAM
SOBRE A REGIÃO.

De acordo com o coronel Luiz Henrique Gualberto Moreira, comandante-geral do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG), tão logo
foi acionado, todo o efetivo dos batalhões es pecia lizados mobilizou-se. Não demorou muito e “o
Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta
a Desastre (Bemad), com seu Pelotão de Busca e
Salvamento (PBS) e o Batalhão de Operações Aéreas (BOA) estavam prontos para o deslocamento até a região. Inclusive militares que estavam de
folga mobilizaram-se volunta ria mente para a missão”, relembra o comandante. Unidades da capital e do interior, alunos de cursos da Academia de
Bombeiros Militar e equipes de Santa Catarina e

do Espírito Santo com cães treinados ajudaram
nas buscas. “Nos primeiros dias chegamos a ter
140 bombeiros envolvidos” avalia o comandante, mas segundo ele é difícil precisar o total de
homens que participaram dos resgates em todo o
período de prontidão.
Em menos de duas horas já havia equipes na
área do desastre. O tenente Leonard de Castro Farah faz parte do Bemad e foi um dos primeiros a
chegar a Ma ria na. “Como nosso batalhão é uma
unidade especia lizada, aciona mos o plano de chamada para que todos os membros de folga se apresentassem no quartel”. Ainda de acordo com o tenente Farah, três aeronaves foram reunidas para
março 2016 REVISTA FUNDABOM
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As ações iniciais
foram decisivas para
evitar centenas de
mortes, inclusive com
o apoio de aeronaves

1 e 2 Barragem de Fundão
após o rompimento
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transportar a tropa até o local do acidente, enquanto outros bombeiros se deslocavam por terra, com
viaturas especia lizadas em atender desastres. Nesse primeiro momento, 10 integrantes do Pelotão
de Busca e Salvamento inicia ram as buscas e salvamento no distrito de Bento Rodrigues e de Paracatu de Baixo, outro vilarejo que estava na rota
da lama. “Graças a essa pronta resposta conseguimos chegar de aeronave em Paracatu de Baixo, a
cerca de 100 quilômetros da barragem, antes da
lama, salvando perto de 250 moradores”, conta o
comandante Luiz Gualber to.
Para o tenente Farah, as ações iniciais foram
decisivas para evitar centenas de mortes. “Quando vimos que o distrito de Bento Rodrigues estava totalmente tomado pela lama, decidimos seguir adiante com a aeronave para ver o que tinha à
frente. Conseguimos passar aquela ‘onda’ de lama
e avistar o outro distrito.” A equipe do tenente Farah decidiu pousar em um campo de futebol e percorrer o local, avisando a todos do acidente, arrombando casas para tirar as pessoas. “Tivemos
de carregar os mais idosos e as crianças e assim

que voltamos para a aeronave pudemos ver a onda
de lama chegando à cidade. No dia seguinte, sobrevoa mos uma Paracatu totalmente destruída e
tivemos a felicidade de saber que nenhum morador daquela cidade ficou ferido ou desapareceu.”
Porém, em Bento Rodrigues, a enxurrada fechou todos os acessos, e os que viviam lá tiveram
de se abrigar nas regiões mais altas do vilarejo —
que ficou conhecido como Zona de Segurança — e
aguardar até o início da manhã seguinte para deixar
o local com a ajuda dos bombeiros.
O tenente Farah é formado em Ciências Militares com pós-graduação em Gestão de Riscos e
Desastres, além de ser es pecia lista em desastres
pela Organização das Nações Unidas (ONU) e
em gestão de riscos pela Unesco. Com toda essa
ex periência ele dificilmente vai esquecer o que
viu em Bento Rodrigues. “Foi uma cena terrível.
Quando gritamos que a barragem havia rompido,
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3 Cerca de 600 pessoas
viviam em Bento Rodrigues,
que foi devastada
4 Além da barragem de Fundão,
os resíduos do beneficiamento
do minério é estocado em
outras três barragens: Germano,
Santarém e Cava de Germano
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o sorriso no rosto das crianças deu lugar ao choro
e ao desespero. Confesso que pela primeira vez em
11 anos como bombeiro senti um nó na garganta
achando que não daria tempo de sairmos de lá.”
Foi preciso abrir um caminho na lama para retirar
por terra cerca de 500 pessoas assustadas com a
força dos rejeitos da barragem. Isso só foi possível
na manhã seguinte ao desastre.
Do vilarejo pouco restou. Com mais de 300
anos, Bento Rodrigues fazia parte da antiga rota
da Estrada Real, utilizada durante o ciclo da mineração no século X V II , e abrigava 200 imóveis, entre mora dias, igrejas e monumentos de
arquitetura colonial.
Até agora, passados mais de quatro meses
do acidente, ainda não estão claras as causas do
rompimento, que conti nuam sendo investigadas.
De acordo com o Instituto Brasileiro do Meio
Am biente e dos Recursos Naturais Renováveis
(Ibama), estima-se que o rompimento de Fundão
provocou o lançamento de 50 milhões de metros
cúbicos de rejeito de mineração, su ficientes para
encher 20 mil piscinas olímpicas.
Todo esse rejeito se transformou em lama e, depois de cobrir Bento Rodrigues, espalhou-se por
outros seis vilarejos próximos a Mariana: Paracatu
4

de Baixo, Paracatu de Cima, Campinas, Borba,
Pedras e Bicas, contaminando os rios Gua la xo e
do Carmo, que cortam a região. Em pouco tempo, a lama também alcançou o Rio Doce, prejudicando o abastecimento de água em vá rios municípios mineiros como Governador Valadares,
e em cidades do Espírito Santo.
AÇÃO COORDENADA

Enquanto a lama avançava, os bombeiros se organizavam no resgate às vítimas. Com a chegada das
equipes, de acordo com o coronel Luiz Gualberto, foi montado um Posto de Comando Unificado na Samarco com representantes do Corpo de
Bombeiros, da Polícia Civil e Militar e de órgãos
da Defesa Civil, municipal e es tadual, e da própria empresa. “Às 19h35 foi feita a primeira reunião para atua lizar o status da situação e deliberar
sobre a prioridade zero: encontrar vítimas ainda
com vida. Junto a isso, as guarnições inicia ram o
monitoramento da barragem de Germano, que
não tinha se rompido”, descreve o comandante.
A partir do Posto de Comando, foi instalado o
Sistema de Comando em Operações (SCO) que,
além dos representantes que já estavam no local,
reuniu também o pessoal do Ibama e, mais tarde,

Bombeiros mineiros

também do Exército e da Secretaria de Estado de Defesa Social e Saúde. O Corpo
de Bombeiros tinha como reponsabilidade liderar as ações de busca e salvamento.
No local foi cria da uma in fraes trutu ra com televisão, internet e ra dio comu ni ca do res interligando quatro setores: o de operações, responsável pelo
planejamento das buscas, resgates e salvamento; a área de logística, que cuidava da distribuição de materiais, viatu ras
e equipamentos; a área de planejamento, definindo as es tra té gias de atua ção;
e a de informações ao público.
Para o comandante do Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais, a instalação do SCO foi fundamental para organizar
os trabalhos das diversas agências envolvidas. “O Posto de Comando foi instalado e permaneceu funcionando 24 horas
por dia durante 30 dias seguidos. Inicialmente as reu niões eram feitas de duas em
duas horas ou quando a urgência obrigava”, relata o coronel Luiz Henrique Gualber to. Segundo ele, das 22 às 6 horas da
manhã havia uma escala de revezamento,
bem como a produção de relatórios do dia
anterior e dos objetivos para o dia seguinte. Às 7 horas, as equipes recebiam as missões do dia e ao longo do período outras
reuniões eram feitas para verificar se os objetivos haviam sido alcançados e o que era
preciso para agilizar as ações de resgate.
Na linha de frente da tragédia as equipes se revezavam para atender às vítimas e
na busca por desaparecidos. O major Farley

Rocha Soa res, há 23 anos na corporação e
11 na atividade aérea, comandou as equipes
de socorro e resgate com helicópteros. Ele
conta que a principal dificuldade foi encontrar locais para o pouso por causa da lama.
A topografia irregular fez os voos ficarem
mais tensos. “Aliado a isso, tínhamos um
fator de risco muito alto que eram as fiações elétricas. Como não conhecía mos o
terreno, a atenção foi redobrada para que a
aeronave não colidisse com os fios de alta
tensão.” Com o passar dos dias, o inimigo
passou a ser outro: a poeira. O major Farley
conta que a lama secou e transformou- se
em um pó muito fino que ficava em suspensão com o sopro dos rotores das aeronaves. “Em toda a extensão do rio Gua la xo
e em mais de 100 quilômetros de distância do rompimento da barragem tínhamos
dificuldade em sobrevoar.”
O major relembra qual foi a primeira
imagem ao chegar ao local. “Tive a impressão de que havia ocorrido uma chuva
bem forte e que um rio havia transbordado. Quando firmamos bem a visão para entender o que era aquilo, vimos que se tratava de um material mais pastoso, uma lama.
O cenário era de completa destruição. Desolador. Me senti impotente diante de tamanha destruição.” O tenente Farah também destaca as dificuldades das aeronaves
em Bento Rodrigues. Apesar de eficientes e rápidas, enfrentavam ventos muito
fortes. “Eram verdadeiros voos de guerra.”
Paralelamente, as equipes em terra vasculhavam o vilarejo com ajuda do GPS e de

O Corpo de Bombeiros Militar de Minas Gerais (CBMMG) foi criado em 31 de
agosto de 1911, conta com um efetivo de
6,3 mil homens e atualmente é comandado pelo coronel Luiz Henrique Gualber to
Moreira. Em 2015, foram atendidas 333 mil
ocorrências em todo o Estado.
De acordo com o coronel, o CBMMG
está preparado para cumprir qualquer missão de busca e salvamento, por isso tem intensificado sua atenção para os cursos de
Buscas e Resgate em Estruturas Colapsadas (BREC) e de Salvamento em Soterramento em Enchentes e Inundações (CSSEI),
ambos focados em ocorrências semelhantes à de Mariana. Para ele, um bombeiro
precisa estar preparado para um desastre
como o de Mariana, principalmente no aspecto emocional, para suportar a pressão.
O coronel Edgard Estevo, diretor de assuntos institucionais da corporação, explica
que o CBMMG tem se esforçado para aperfeiçoar a prestação de serviços e o caso de
Mariana é um exemplo claro, tanto na coordenação dos trabalhos como na integração com outros órgãos. “Nessa ocorrência foi destacada a aplicação específica de
conhecimentos de busca e resgate em estruturas colapsadas e salvamentos em enchentes e inundações, resultando na localização de 18 corpos de um total de 19
desaparecidos em uma área muito extensa. Isso mostra a eficiência de nossa corporação e de nossos homens.” Para o coronel Estevo existem detalhes que ainda
precisam ser aperfeiçoados, como o treinamento diferenciado com cães. “Também
haverá investimento em maior integração
entre o Batalhão de Emergências Ambientais e Resposta a Desastres e o Batalhão de
Operações Aéreas, e uma melhor estrutura para as equipes de Busca e Salvamento,
que passaram mais de sete dias isoladas.”

Com mais de 300 anos, Bento
Rodrigues fazia parte da
antiga rota da Estrada Real
e abrigava 200 imóveis
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equipamentos de corte de concreto para verificar
os escombros. Outro instrumento muito utilizado foi o bastão, que servia de apoio para os militares se locomoverem e também para conferir
o que havia abaixo da lama. O bastão serviu ainda para abrir buracos para que os cães pudessem
identificar corpos pelo faro.
Nas buscas, a ajuda de cães treinados foi fundamental, apesar de nos primeiros dias eles não
terem feito muita coisa, pois afundavam na lama
e não conseguiam sair. “Só depois do quinto dia
é que conseguimos empregar os cães”, conta o tenente. “A partir daí traçamos um modelo de cinemática de desastres para verificar a probabilidade de onde encontrar os corpos e foi então
que começamos a ter sucesso.” Por esse modelo, as equipes mapeavam os locais do desastre,
estabelecendo um possível caminho pelo qual
a lama poderia levar os corpos e nessa rota os
bombeiros intensificavam as buscas. Utilizavam também a técnica chamada de bater o rio,
percorrendo as margens do rio Gua la xo em
busca de desaparecidos.
Tanto o major quanto o tenente são enfáticos
ao ressaltar a dificuldade do resgate no mar de
lama que se formou, pois em alguns lugares o solo
parecia uma areia movediça. “Encontrar desaparecidos foi como procurar agulhas em um palheiro gigante”, compara o tenente Farah. Alguns corpos foram localizados a mais de 150 quilômetros
de distância da barragem.
Em meio a tantos obstáculos, as equipes de
resgate ainda enfrentavam a resistência dos moradores que, mesmo vendo a lama cobrindo tudo,
não queriam deixar as suas casas. “Algumas foram

Um dos instrumentos
mais utilizados foi o
bastão, que servia de
apoio para os militares
se locomoverem
e também para
conferir o que havia
abaixo da lama

Ajuda de quatro patas

retiradas mesmo assim para que não
houvesse um mal maior, pois corriam
alto risco se permanecessem no local.”
Para o atendimento à população
os bombeiros montaram duas frentes. Em uma delas, as equipes eram
responsáveis pela busca e na outra
pela assistência humanitária, ajudando os órgãos públicos a providenciar
abrigos e a distribuir água, alimentos
e roupas, afora o trabalho de cadastrar os desabrigados e acompanhar de
perto os parentes dos desaparecidos.
Oficialmente, o desastre provocou
a morte de 18 pessoas, uma delas vítima de ataque cardíaco. Uma continua desaparecida. Além das pessoas,
os bombeiros também fizeram o resgate de animais que eram levados para
um canil contratado pela prefeitura
de Ma ria na. Ali eles passavam por
ava liação de veteri ná rios, sendo encaminhados a associações para serem
cuidados. Alguns foram identificados
e voltaram para os donos. Segundo
o tenente Farah, as equipes utilizavam cordas, pás e enxadas para retirar os animais presos na lama. Em relação aos custos, nos primeiros 60
dias de operação foram gastos cerca
de R$ 6,8 milhões em deslocamento
de equipes, viatu ras e equipamentos.
O impacto ambiental do desastre,
por sua vez, atingiu “proporções incalculáveis”, como afirma o comandante do CBMMG. “Só quem percorreu as áreas atingidas e viu in loco os
efeitos do deslocamento da lama de
18 REVISTA FUNDABOM março 2016

rejeitos tem condições de ava liar os
estragos. Nosso trabalho de resgate às vítimas e apoio aos sobreviventes foi apenas uma parcela de toda
essa tragédia”, avalia ele.
A operação em Ma ria na não havia
sido concluída até o fim de fevereiro, mais de três meses depois do acidente. De acordo com o comandante
Luiz Gualber to, bombeiros do pelotão de Ouro Preto ainda estão atuando, pois uma pessoa permanece desaparecida. “Nosso objetivo é encontrar
essa vítima para dar esse alento para os
fa mi lia res”, revela o comandante. A

Ao longo das operações de busca e salvamento de
vítimas e desaparecidos na região de Mariana, logo
após o rompimento da barragem de Fundão, o reforço de cães farejadores foi fundamental. O sargento Thales Marcelo Rufino é especialista em busca, resgate e salvamento com cães e tem 12 anos de
corporação. Ele foi um dos bombeiros que participaram ativamente do resgate com ajuda de cães
labradores e pastores alemães.
Deslocado da unidade de Uberaba, no Triângulo Mineiro, o sargento Thales relata que ficou
13 dias ininterruptos nas áreas mais afetadas pela
lama junto com o cão Luck, um labrador. A cada dia
a dupla era levada em uma das aeronaves para um
ponto crítico onde poderiam ser encontradas vítimas, especialmente ao longo do rio Doce. “Quando
cheguei ao local já estavam por lá bombeiros com
cães de Minas Gerais e do Espírito Santo e logo depois recebemos o reforço de homens e cães de Santa Catarina”, conta o sargento. A equipe do Espírito Santo era composta por três bombeiros e três
cães, e a de Santa Catarina, por dois homens e dois
cães. No total foram utilizados 10 cães treinados
para a localização de vítimas em situações de soterramentos, desmoronamentos e em localização
de pessoas perdidas em matas.
Para o sargento Thales, os cães foram de suma
importância no resgate, pois eles davam a garantia de que na área vasculhada não haveria nenhum
corpo. “As áreas eram enormes e apenas o olho humano não seria capaz de ter a certeza de que não
havia vestígios de corpos embaixo de tanto lixo e
da lama.” O sargento explica que as áreas eram extensas, com muita lama e muita madeira, que atingiram o rio dificultando também o acesso. Houve
oca sião em que ele e sua equipe chegaram a ficar isolados até que um helicóptero pudesse pousar para retirá-los. “Mariana, com certeza, foi um
enorme aprendizado, pois nunca tinha acontecido nenhum desastre de tal magnitude e com esse
nível extremo de dificuldade.”
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Acidentes durante corte de árvore
Ilustrações: Sd PM Marcílio
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CVeja abaixo pontos imporante
or tes de á r vores são
ocor r ênc ias rotineiras
na atividade de bombeiro. Apesar disso, muitos bombeiros se esquecem de tomar precauções básicas nesse tipo de
ocorrência. A motosserra, uma
das principais ferramentas para
esse tipo de trabalho, pode gerar
lesões graves. O barulho, fumaça e serragem gerados durante o
corte podem atrapalhar os sentidos do bombeiro e o impedir
de tomar a melhor decisão. A

PONTOS IMPORTANTES

Utilize sempre o EPI adequado para este
tipo de atividade: capacete, óculos de
proteção, protetor auricular, luvas e
proteção para braços, pernas e pés.
■■ Sempre dê o arranque com a motosserra apoiada no chão. Caso não seja possível, outro bombeiro deverá fazer o
arranque da motosserra e içá-la.
■■ Sempre trabalhe ancorado se estiver
real iz ando trabalhos em altura.
■■ A motosserra também deve ser ancorada nos casos de trabalhos em altura.

■■

Evite trabalhar com a motosserra acima
da altura da cabeça.
■■ Pos ic ione-s e no local mais seguro para
efet uar o corte, de modo a não ser sur
preend ido por uma event ual queda de
galhos ou tronco.
■■ Utilize as técnicas adequadas para cada
tipo de corte, evitando improvisos.
■■ Tenha pac iênc ia e não tenha pressa para
acabar o corte; a pressa muitas vezes gera
condições inseguras para os bombeiros
e para a população.
■■

Utilize sempre o EPI adequado para este
de proteção, protetor auricular, luvas e p
Sempre dê o arranque com a motosserra
possível, outro Bombeiro deverá fazer o
Sempre trabalhe ancorado se estiver rea
A motosserra também deve ser ancorada
TEXTO ORIGINALMENTE PUBLICADO NO BOLETIM INFORMATIVO OPERACIONAL, BINFO, PRODUZIDO
PELO COMANDO DE BOMBEIROS METROPOLITANO E DISTRIBUÍDO EM 2012.
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TERCEIRO SETOR
Por: Tânia Galluzzi

Compromisso
E
Fotos: Jade Stickel e Patricia Corvo

A FUNDAÇÃO
CONRADO WESSEL
TRANSFORMA
PATRIMÔNIO EM
APOIO A ENTIDADES E
INCENTIVO À CIÊNCIA
E À CULTURA.

m 1988, o empresário Ubaldo Augusto Conrado Wessel gravou em testamento
o seu desejo de legar recursos para o incentivo à arte, à ciência e
à cultura e para o apoio a seis entidades. Cinco delas foram determinadas
pelo próprio Conrado Wessel e a sexta
ficou a critério da fundação que seria

Da esquerda para a direita: José Eduardo Sabo Paes, procurador do
Ministério Público do Distrito Federal; André Hauck, vencedor do Prêmio
FCW de Fotografia em 2015; Airton Grazzioli, promotor responsável
pela Curadoria de Fundações; José Álvaro Fioravanti, supervisor
administrativo da FCW; e o coronel Kléber Danúbio Alencar Júnior.

Da esquerda para a direita: Eduardo Moacyr Krieger, membro do júri; Caio de Carvalho, diretor executivo do
Canal Arte 1 da TV Bandeirantes, entregando o prêmio; Domício Proença Filho e Carlos Vogt, jurados; Fernanda
Montenegro, vencedora do Prêmio FCW de Arte em 2015; José Nalini, secretário de Educação do Estado de São
Paulo; José Caricati, superintendente da FCW, entregando o diploma de premiação; Carlos Nobre, presidente
da CAPES; e Marianne Pinotti, secretária municipal da Pessoa com Deficiência e Mobilidade Reduzida.
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criada alguns anos depois, justamente
para colocar em prática a vontade do
empresário. A escolha de cinco delas
explica-se por si só: são organizações
sem fins lucrativos, quatro reconhecidas pela assistência aos menos favorecidos e uma administra o colégio onde
Conrado Wessel estudou. Já a opção
pelo Corpo de Bombeiros da Polícia
Militar do Estado de São Paulo repousa em uma paixão de infância, que se
transformou em admiração ao longo dos anos. “Ele nutria um respeito
profundo pelos bombeiros, que considerava heróis que mereciam
tudo”, conta José Caricati, superintendente da Fundação
Conrado Wessel.
A fundação nasceu em
maio de 1994 e, em 14 anos
de pa rcer ia, o Cor po de
Bombeiros de São Paulo vem
recebendo aportes anuais de
recursos, destinados sobretudo à atua lização de conhecimento no ex terior. Mais de
400 membros da corporação
já participaram de congressos e eventos internacionais.
Neste ano, com o suporte da FCW,
47 bombeiros irão aos Estados Unidos: sete para o College Station, no
Texas, 22 para India na, 16 para Los
Angeles e dois para Nevada. “Nesse
sentido, recebemos com satisfação
a notícia da cria ção da Fundabom.
O Corpo de Bombeiros de São Paulo detém um know-how precioso, que
merece um tratamento transparente e
seguro. Uma fundação que represente os bombeiros terá sempre o nosso
apoio institucional e como cidadãos.”
Afora o suporte direto às organizações1, a segunda vertente de atuação
da FCW, o incentivo à arte, à ciência
1 Aldeias Infantis SOS Brasil, Exército da Salvação, Associação Escolar Benjamin Constant, Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo, Fundação Antonio Prudente
(mantenedora do hospital A.C. Camargo e entidades
que atendem a crianças carentes, a critério da FCW.

com o futuro
e à cultura, se dá com prêmios anuais,
bolsas, apoios editoriais, cientí ficos e
culturais. A faceta mais visível desse
trabalho é o Prêmio Fundação Conrado Wessel. Com quatro divisões (Arte,
Cultura, Ciência e Medicina), o concurso distribuiu até o ano passado 100
prêmios, compostos de troféu e valores
em dinheiro que somam anual mente
mais de R$ 1,2 milhão. Nessa empreitada, a fundação conta com a parceria
de 10 entidades: Academia Brasileira
de Ciências (ABC), Academia Brasileira de Letras (ABL), Academia Nacional de Medicina (ANM), Fundação
Capes, Conselho Nacional de Desenvolvimento Cientí fico e Tecnológico (CNPq), Conselho Nacional das
Fundações Estaduais (Confap), Departamento de Ciência e Tecnologia

Ae roes pa cial (DCTA ), Fundação
de A mparo à Pesquisa do Estado
de São Paulo (Fapesp), Marinha do
Brasil e Socie da de Brasileira para o
Progresso da Ciência (SBPC).
Na opi nião de José Caricati, o terceiro setor é o grande veículo de transformação da sociedade. “Não existe
algo tão articulado e dinâmico quanto o terceiro setor, atuando em áreas
nas quais o Estado não tem condições
de atender às demandas sociais.” Ele
lamenta, contudo, a falta de incentivo para o surgimento no Brasil de
outras fundações como a Conrado
Wessel. “Um exemplo. A legislação
americana favorece as fundações e
quem as apoia. Aqui, os valores distribuídos pelo Prêmio FCW sofrem a
incidência de encargos fiscais.” A

Quem foi Conrado Wessel
Nascido em Buenos Aires em 1891, Ubaldo Conrado Augusto Wessel veio para o Brasil com apenas
um ano. A família, abastada, primeiramente morou
em Sorocaba, e no ano seguinte mudou-se para São
Paulo. Depois de estudar na Escola Alemã, mantida pela Associação Benjamin Constant, em 1911 foi
para a Áustria estudar Fotoquímica em Viena, espe cializando- se em clichês para revistas e jornais.
Dois anos mais tarde, de volta a São Paulo, montou
junto com seu pai uma clicheria.
Mas seu interesse era mesmo a fotografia, passando a pesquisar uma fórmula nova de revelação
fotográfica, patenteada por ele em 1921. A escassez de produtos importados provocada pela Revolta Paulista de 1924 contribuiu decisivamente para
o aumento da procura do papel fotográfico Wessel, que não diminuiu depois do fim do conflito em
função da qualidade do produto. Procurado pela
Kodak, em 1930 firmou socie dade com a empresa
para a venda de sua produção. Em 1949 foi criada a
Fábrica de Papel Fotográfico Kodak-Wessel, da qual
o empresário foi diretor até 1954, quando transferiu os direitos de inventor definitivamente à Kodak.
Conrado Wessel faleceu em maio de 1993, pouco
depois de completar 102 anos.

Da esquerda para a direita: Os jurados Ivan Marques de Toledo Camargo, Pietro Novellino e Helena Nader; Protásio Lemos da Luz, vencedor
do Prêmio FCW de Medicina em 2015; Renata Caruso Fialdini, presidente do júri de Medicina; Américo Fialdini Júnior, diretor-presidente da FCW;
e os jurados Erney Plessmann de Camargo e Glaucius Oliva.
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COMO SE FAZ
Por: Cap Adriano José Baruffaldi

Busca e resgate em
estruturas colapsadas
s ocorrênc ias que envolvem desabamen
tos de estruturas e movimentação de ter
ra exigem das equipes de resgate gran
de esp ec ia l iz aç ão e conhecimento
para que seja real iz ado um atendimento seguro,
rápido e efic iente.
Muitos países possuem equipes altamente es
pec ial iz adas nesse tipo de trabalho em função da
incidência de terremotos em sua área geog ráf i
ca, como Colômbia, Peru, Nicarágua e Chile, na
América do Sul, além de Japão e Estados Unidos.
Há muitos anos o Corpo de Bombeiros de São
Paulo estabeleceu intercâmbio com alguns desses
países, buscando adquirir conhecimentos e apren
der sobre novas técnicas e equipamentos. Por sor
te, nosso país não sofre com esse tipo de atividade
geológ ica, mas contamos com grande número de
aglomerados urbanos realizados em encostas, sem
qualquer planejamento ou estrutura, muitos pré
dios em construção e vastas á reas de serra, onde
movimentações de terra são comuns.
Atualmente é desenvolvido na Escola Super ior
de Bombeiros, localizada no município de Fran
co da Rocha (SP), o curso de Busca e Resgate em

 o soterramento, os bombeiros têm de trabalhar o mais rápido possível no resgate de vítimas,
N
porém sem deixar de lado a segurança
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Empilhamento com colapso total das colunas de sustentação

Estruturas Colapsadas (Brec), de acordo com pa
drões estabelecidos por agênc ias ligadas à Orga
nização das Nações Unidas (ONU). O curso está
focado no ger enc iament o inic ial de uma ocor
rência que envolva desabamento de estruturas
e/ou movimentação de terra, ensinando ações
básicas para a primeira equipe de resposta que
chega ao cenário.
Neste texto falaremos dessas etapas e dos
equipamentos e procedimentos envolvidos.
ETAPA 1 – CUMPRIR OS OITO PASSOS DO
SISTEMA DE COMANDO DE INCIDENTES (SCI)

São oito ações de grande importância, que de
vem ser tomadas pela primeira equipe que che
gar ao local, visando identificar e organizar o
cenário, minimizar riscos, controlar e apoiar as
equipes de busca.
Os passos são:
1. Informar ao Cobom (Centro de Operações
do Corpo de Bombeiros São Paulo) da chega
da à cena.
2. Assumir o mando e estabelecer o Posto de
Comando.
3. Aval iar a sit uação. Observar todo o perímetro,
buscando aval iar possíveis desdobramentos
da ocorrência, deslizamentos ou desmorona
mentos sec undár ios, vazamentos, presença de
riscos iminentes etc.

4. Estabelecer o perímetro de segurança. Isolar o
local, com apoio do policia mento, afastar cu
riosos e só permitir a permanência no cenário
das equipes que estão identificadas, vestindo
EPI completo e adequado.
5. Definir os objetivos.
6. Determinar as estratégias e atribuições táticas.
7. Determinar a necessidade de recursos especiais
e possíveis instalações. Solicitar apoio de enge
nheiros, máquinas pesadas, equipamentos es
pecíficos, barracas para descanso e alimentação
das equipes etc.
8. Preparar as informações para transferir o man
do. Tudo o que é rea li zado e todas as informa
ções coletadas devem ser devidamente organi
zados para que sejam transmitidos ao superior
que chegar ao local para assumir o comando.
ETAPA 2 – VALIDAR A EXISTÊNCIA
DE VÍTIMAS SUPERFICIAIS

Rea li zar uma observação geral da cena para con
firmar a existência ou não de pessoas feridas ou

Ar e águas
contaminados

afetadas emocional mente pela ocorrência e pro
ceder a sua atenção. Interrogar as possíveis tes
temunhas para coletar o maior número de infor
mações do ocorrido.
ETAPA 3 – APLICAR O MÉTODO
DE TRIAGEM “START”

Priori zar o atendimento das vítimas mais graves.
ETAPA 4 – EFETUAR A BUSCA E LOCALIZAÇÃO

Após a retirada das vítimas superficiais, ou seja,
visíveis e soltas, é preciso iniciar a procura por
vítimas que estejam sob os escombros ou soter
radas. Nesse momento é importante a utilização
dos cães, de aparelhos de localização, bem como
da própria busca por chamado e escuta rea li za
da de forma organizada pela equipe de resgate.
Para a utilização dos cães, cabe sa lientar que é
preciso que a área fique liberada para que o con
dutor e seu cão trabalhem de forma tranquila.
Todos os equipamentos devem estar desligados
e as equipes devem aguardar fora da área quente.

Ferramentas e
equipamentos
de operação em
mau estado

Vandalismo e roubo

Desmoronamentos/
deslizamentos
secundários

Presença
de produtos
perigosos

Levantamento de
peso, excessiva
fadiga e estresse

SEGURANÇA

Condições
meteorológicas
adversas

Cenários
de trabalho
desconhecidos

Excessivo ruído,
poeira, fumaça
e/ou fogo
Estruturas
instáveis

Trabalho em áreas
reduzidas e/ou
confinadas
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Início das
operações

Estabelecimento SCI

Primeira
Sim

Há mais
de uma vítima?

Não

Segunda
Efetuar start

Terceira
Buscar e localizar

Quarta
Estabilizar
e transportar

SEGURANÇA DURANTE AS OPERAÇÕES

Quinta

Nos brief ings operacionais é importante incluir
Repasse dos sinais de alerta por apito.
Um silvo longo: silêncio total. Os trabalhos de
vem ser interrompidos e todos devem aguardar.
Usado quando uma equipe realiza busca por cha
mado e escuta algo ou quando uma determinação
tem que ser transmitida a todos, por exemplo.
Um silvo longo, seguido de um silvo curto:
retomada dos trabalhos.
Três silvos curtos: abandono da área. Usado pelo
segurança ou outro integrante da equipe que vi
sual iz a um risco iminente. Todos devem aban
donar a área imed iat amente, de forma rápida,
porém segura, se deslocando por uma rota de
fuga pré-estabelecida para um ponto de encon
tro em local seguro, também pré-estabelecido.

■■

Sim

Busca encerrada?

Não

Fim das operações

ETAPA 5 – ESTABILIZAR E TRASLADAR

Feita a localização de vítimas, seja pelo cão, por
aparelhos ou pela busca humana, ela deve ser cor
retamente estabilizada e trasladada até a viat ura.
É muito importante a presença da equipe médica
a todo o momento, assim que for possível o acesso.
RISCOS E EQUIPAMENTOS DE
PROTEÇÃO INDIVIDUAIS (EPI)

Muitos são os riscos presentes num cenário de
ocorrência de Brec. Antes de qualquer ação, to
das as medidas de segurança para neutralizar ou
minimizar os riscos e fornecer condições para
as equipes atuar em dentro de uma margem de
segurança aceitável devem ser tomadas.
PRINCIPAIS CONDIÇÕES DE INSEGURANÇA

É inadmissível que um prof issional acesse a área
atingida sem o EPI ou utilizando-o de forma
incorreta.
26

Aí vem a dúvida: qual é o EPI adequado?
Os equipamentos indicados e usados interna
cionalmente para ações de Brec são:
■■ Botas com biqueira de aço
■■ Conjunto de farda com manga longa ou macacão
■■ Joelheiras e cotoveleiras
■■ Protetor lombar
■■ Luvas de vaqueta
■■ Capacete de salvamento
■■ Óculos de proteção
■■ Proteção auricular
■■ Máscara contra pós
■■ Lanterna de cabeça com pilhas sobressalentes
■■ Mochila ou cantil para hidratação
■■ Apito

REVISTA FUNDABOM março 2016

TIPOS DE COLAPSOS
Colapso em “V”

Forma espaços vitais com grande chance de se
encontrar pess oas vivas. Essa ocorrência é co
mum em grandes sobrecargas de piso e incênd ios.
Empilhamento

Pouca ou nenhuma chance de sobrevivência.
Colapso total das colunas de sustentação.
Apoiado ao piso

Acontece quando uma ou vár ias das paredes ou
pisos sofrem fratura ou se separam da estrutura
e um de seus extremos caia e repousa no piso in
fer ior. Esse colapso resulta em um espaço onde
são altas as possibilidades para a sobrevivência.

Suspenso

Colapso extremamente perigoso por sua instabi
lidade, requer escoramento imediato.
Soterramentos

Soterramento é a movimentação de terra, areia ou
material similar que cobre total ou parcial men
te uma pessoa, animal ou material. Não costuma
formar vãos com ar, por esse motivo o bombeiro
deve trabalhar o mais rápido possível no resgate
de vítimas, porém sem deixar de lado a segurança.
Todos os procedimentos e etapas citados até
aqui se aplicam também a ocor rências de soter
ramento, com algumas considerações:
■■ Nas escavações com mais de 1,50 m de profun
didade, os taludes devem ser escorados, salvo
quando houver uma inclinação segura.
■■ Deve ser solicitada junto à Defesa Civil a
cobertura do talude.

As bordas e proximidades do local a ser escava
do devem estar livres de sobrepesos.
■■ Viatu ras, tratores e maquinário pesado devem
manter uma distância segura, assim como os
materiais retirados.
■■ Os serviços de fornecimento de água, gás e
energia elétrica devem ser interrompidos.
■■ As rotas de fuga devem estar livres e sinalizadas.
■■ Devem ser po si cio na dos em locais estratégi
cos do terreno vá rios seguranças com apitos,
os quais farão o monitoramento do solo. Esse
procedimento pode ser solicitado aos engenhei
ros da prefeitura, os quais poderão, inclusive,
utilizar equipamentos para tal.
A
■■

ADRIANO JOSÉ BARUFFALDI é capitão-chefe da Seção de
Pesquisa e Desenvolvimento da Escola Superior de Bombeiros
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ÓRGÃO DO SISTEMA
Por: Beatriz Vichessi

Mais informação,
mais segurança
INSTALAÇÃO DE
TECNOLOGIA DE
GEOLOCALIZAÇÃO
E DISPOSITIVOS
MÓVEIS NAS
VIATURAS AMPLIA
A COLETA E O
PROCESSAMENTO
DE DADOS DAS
OCORRÊNCIAS
ATENDIDAS PELOS
BOMBEIROS.

U

m convênio entre o Departamento Es
tadual de Trânsito de São Paulo (De
tran-S P) e a Polícia Militar do Estado
de São Paulo, por meio do Corpo de
Bombeiros, firmado em janeiro de 2014, vai au
mentar a eficácia das ações dos bombeiros com a
geração de uma massa de dados mais consistente
sobre as ocorrênc ias. O investimento, feito pelo
Detran, é de R$ 6,6 milhões.
Um sistema de geoloca l iz ação (GPS) e 600 tablets estão sendo instalados em 1.100 viat uras de
atendimento do Corpo de Bombeiros que operam
espalhadas pelo Estado de São Paulo, aumentando
a quantidade e a qualidade das informações cole
tadas sobre as ocorrências atendidas. Também faz
parte do convênio a contratação de um desenvol
vedor de soft wares para integrar as informações
com a base dos bombeiros e de um gerenciador de
dispositivos móveis, que vai garantir a segurança

do sistema (se um tablet for furtado, por exemplo,
é possível, por meio do sistema do gerenc iador,
inibir as funções do aparelho em questão).
O convênio, o primeiro entre o Corpo de Bom
beiros e o Detran, é uma das ações do Movimen
to Paulista de Segurança no Trânsito, que prevê
a rea l iz ação de projetos relac ionados à segurança
viár ia a fim de reduzir vítimas de acidentes. Coube
ao Detran, além da responsabilidade do desenvol
vimento do sistema de geoloc al iz aç ão de aciden
tes junto com o Corpo de Bombeiros, contribuir
com o movimento na implantação de um progra
ma de educação para o trânsito no currículo esco
lar da rede est adual (em parceria com a Secreta
ria de Estado da Educação) e a intensificação das
ações integradas do Programa Direção Segura
para prevenção e repressão de embriaguez ao vo
lante. O movimento foi lançado em 20 de agos
to de 2015 pelo governador Geraldo Alckmin

1
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Foto: Paulo Marques/Prodesp

2

visando reduzir pela metade as vítimas fatais de
trânsito até 2020, com base em fundamentos estratégicos da Organização das Nações Unidas
(ONU), integrando o trabalho das instituições que
compartilham as responsabilidades do tema e do
envolvimento da soc ied ade civil.
PRECISÃO

Desde outubro de 2012 o Corpo de Bombeiros
trabalha com o geoprocessamento dos dados das
ocorrênc ias e analisa o mater ial. Porém, as informações em relação à localização eram fornecidas
pela população ao fazer o chamado. Muitas vezes,
os dados comunicados não eram exatos. Nem todos os logradouros têm números, por exemplo, o
que resulta em uma informação imprecisa da localização. “A Avenida 23 de Maio, na capital paulista,
é um deles. Para saber onde estava o usuár io, usávamos as indicações 10, 100 e mil para determinar
a altura da ocorrência”, explica o tenente-coronel
Max Mena, adjunto do coordenador operac ional
do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Agora, com
o GPS e os tablets nas viat uras, os dados serão coletados com exatidão e outros poderão ser agregados durante o atendimento, como o número da
Carteira Nacional de Habilitação dos envolvidos.
Uma rica massa de dados será gerada e vai permitir que, com estudos aprofundados, possam ser
analisados, por exemplo, o perfil de envolvidos
em acidentes com óbito. Também será possível

mensurar o desempenho dos bombeiros, calculando o tempo de atendimento. “Um de nossos fundamentos mais importantes é atender o
cidadão o mais rápido possível”, diz o coronel
Max Mena. Ele ainda ressalta que sabendo onde
há grande concentração de acidentes é possível,
por exemplo, sugerir nova sinalização ou mudança do limite de velocidade. “Os dados coletados pelos bombeiros serão transformados
em informações e essas, por sua vez, em inteligência para gerar mais segurança à população,
prevenindo futuras ocorrências.” Os dados também poderão ser acessados pelo Detran e, futuramente, serão disponibilizados na internet,
para acesso livre da população.
Entre março e abril deste ano, de acordo com
o coronel, o novo sistema estará integrado com
o sistema 193 de atendimento. “Há cerca de um
ano e meio, Corpo de Bombeiros e Detran conversaram sobre como as informações eram coletadas e o tipo de dados. Com isso, percebemos
que era fundamental apoiar a ação para aperfeiçoá-la. Essa é uma ação de fôlego entre governo, Detran e bombeiros para diminuir o número de mortes e acidentes no trânsito e atuar nas
causas, de modo preventivo”, explica Daniel Annenberg, diretor-presidente do Detran-S P. A

1 1.100 viaturas serão
equipadas com GPS e tablet
2 Daniel Annenberg, diretorpresidente do Detran-SP

Por dentro do Detran
Em 1903 foi criada a Diretoria do Serviço de Trânsito, o a tual Departamento Estadual de Trânsito (Detran-SP), com o objetivo de disciplinar o trânsito do Estado. Três anos depois, o órgão passou a ser
vinculado à Secretaria da Segurança Pública e, em 2011, foi assinado
um decreto que transferiu o Detran-SP para a Secretaria de Gestão
Pública. O Detran atua em todas as cidades paulistas.
Dentre as principais funções do departamento estão prestar serviços à sociedade civil em relação a direitos e transações de veícu
los, fazer emissões e renovações da Carteira Nacional de Habilitação
(CNH), controlar multas de trânsito, planejar e supervisionar a implantação de sinalização luminosa e gráfica, controlar a apreensão e
liberação de veículos e documentos, apurar as infrações penais praticadas com automóveis de autores desconhecidos ou incertos e fiscalizar a falsidade de documentos de veículos e condutores. Também
é responsabilidade do Detran, de acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, aplicar e julgar as penalidades por infrações (com exceção das conferidas aos órgãos executivos municipais de trânsito),
notificando os infratores e arrecadando as multas que aplicar.
Campanhas educativas de trânsito, cursos e programas sobre o
tema também são promovidas pelo departamento, tal como estatísticas de trânsito. Para atender o cidadão, o Detran disponibiliza
serviços online e encerrou o ano de 2015 com 9.739.349 usuários cadastrados em seu portal. Por telefone, o DisqueDetran. SP atendeu,
entre junho e dezembro de 2015, 1.179.439 ligações.
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NOTÍCIAS

Cristanini apresenta
tecnologia de
combate a incêndio
Cristanini, empresa ital iana espec ial iz ad a
em tecnolog ias de alta pressão, está trazendo para o Brasil seus dois sistemas de
combate a incênd ios, o Fire Stop e o WJFE . Ambos são sistemas de alta pressão à base de água
para o combate ao fogo em áreas urbanas, sendo que o WJFE destina-se à supressão do fogo e a
perfurações em todo tipo de mater ial, incluindo
madeira, aço e concreto.
Div ulgadas durante o 15º Seminário Na
cion al de Bombeiros (Senabom), que aconteceu em novembro, em Goiânia, e apresentadas
no mês seguinte em um evento exclusivo com a
presença de bombeiros de todo o País, as soluções destacam-se pela efic iênc ia e pela estrutura compacta. O Fire Stop oferece uma resposta
rápida ao primeiro ataque contra o fogo em locais de difícil acesso, como zonas de tráfego intenso, onde o tamanho compacto é fundamental.
As dimensões e o peso reduzido permitem que o
Fire Stop seja transportado em veíc ulos pequenos
e mesmo em barcos.
 Fire Stop oferece uma resposta
O
rápida ao primeiro ataque contra
o fogo em locais de difícil acesso
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Já o WJFE é capaz de perfurar vár ios materiais
por meio de uma lança que dispara água com pressão de 350 bar e uma mistura abrasiva, suf ic ien
tes para furar uma estrutura de concreto de 210
mm em 1'20", por exemplo. Após a perfuração, o
sistema satura a área em chamas com uma nuvem
de água, permitindo a rápida redução da temperatura do local. Ao esf riar o ar e controlar as chamas, o sistema também cria condições mais seguras para a intervenção de quem está lutando
contra o fogo. O WJFE300 é espec ialmente indicado para espaços confinados como indúst rias,
estabelecimentos comerciais, cinemas, teat ros,
salas de máquinas, assim como para á reas poten
cialmente explosivas e ambientes que requeiram
o uso mínimo de água.
Fundada em 1972 e atuando no Brasil desde
a década de 1980, principalmente junto às Forças Armadas na área de produtos perigosos (chemical, biolog ical, radiolog ical and nuclear defense,
CBRN), o objetivo da Cristanini agora é ampliar
sua presença no segmento de combate ao incêndio. De acordo com a diretora comerc ial da Cristanini para essa linha, Carmem Pettena, além da
participação em eventos do setor, a equipe já está
trabalhando em parceria com os Corpos de Bombeiros de São Paulo, Goiás, Distrito Federal, Rio
de Janeiro e Paraná, não só apresentando os sistemas quanto testando e ouvindo os bombeiros
com relação a possíveis adaptações dos dispositivos às necessidades locais. A meta
é estender essa ação para bombeiros de todos os estados e depois às
brigadas de incêndio, incluindo,
num segundo momento, as soluções da Cristanini para produtos
perigosos (PP). “Nossos pontos
fortes são alta tecnologia e facilidade de uso dos sistemas, junto
com a assistência técnica, o treinamento e o serviço de manutenção que a Cristanini do Brasil é
capaz de oferecer com muita ex
per iênc ia e prof issiona l ismo.” A
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Resgate de
bombeiro
inconsciente

Validação de instrumento para
se determinar o nível do conteúdo
técnico do procedimento
operacional padrão

O

s bombeiros atendem ocor rências diversas, em
es pecial incêndios, e podem ser vítimas de traumas ou emer gên cias clínicas durante o trabalho. Essas emer gências acontecem em local de
risco, e o fato de os bombeiros estarem utilizando, no momento da emergência, um conjunto de equipamentos de proteção indi vi dual e respiratória, dificulta seu atendimento.
Os problemas vão desde uma inconsciência por fadiga até uma
parada cardior respi ratória.
Não existiam até o momento evidências disponíveis referentes ao nível de conhecimento e preparação técnica dos bombeiros sobre o Suporte Básico de Vida prestado aos companheiros diante dessas emergências em local de risco (zona quente).
O objetivo deste estudo foi, então, analisar a validade de
um instrumento con feccionado para se determinar o nível de
conhecimento técnico relativo ao procedimento operacional
padrão sobre resgate de bombeiro incons ciente – FD-CPR ,
criado e desenvolvido por dois bombeiros e paramédicos dos
Estados Unidos (Watford, Herbert – Firefighter Re sus citation – EM Today 2014).
Para tanto, um grupo de discentes da Escola Superior de
Bombeiros (ESB) da Polícia Militar do Estado de São Paulo, situada no município de Franco da Rocha, foi orientado
a analisar e responder globalmente ao instrumento, depois
de ser submetido ao treinamento na Disciplina de Atendimento Pré-hospitalar e Resgate do Curso de Bombeiros para
Cabos e Soldados (CBCS). Em um primeiro momento todos os discentes vivencia ram na teoria e na prática o conteúdo do POP Bombeiro Incons ciente FD-CPR , desenvolvido
em quatro horas de aula, no Módulo de Aula Queimaduras e
Emergências Ambientais.
Os alunos responderam a um questionário de análise objetiva, por meio de escala de Likert, de acordo com técnica de
sistematização de análise proposta pelo método Delphi. Poste rior mente, para análise de consistência interna, os dados
foram contabilizados e ajustados à classificação estatística de
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acordo com as informações dos 155 discentes dos cursos de
formação da ESB .
Todas as partes e o instrumento inteiro alcançaram o critério mínimo estabelecido para o alfa de Cronbach (i.e., ≥ 0,70).
De modo geral, a maioria dos participantes alcançou nível de
conhecimento maior que 70% para todas as questões discutidas,
bem como para o conteúdo total.
Os resultados deste estudo permitem concluir que o instrumento elaborado possui validade interna su ficiente para se determinar o nível do conteúdo técnico do procedimento operacional padrão sobre resgate de bombeiro inconsciente, FD-CPR .
O CENÁRIO

O serviço de bombeiro, por sua natureza, é uma atividade insalubre. Particularmente em um incêndio, o profissional, mesmo utilizando seus equipamentos de proteção, pode em algum momento estar exposto a gases e vapores, temperaturas
elevadas, produtos perigosos e colapso de estruturas. A possibilidade de ter que retirar um colega de trabalho inconsciente da zona quente, seja ela uma ocorrência de fogo em residência ou um grande incêndio em uma refinaria de petróleo,
deve ser prevista, bem como planejada a ação de resgate de vítima, o bombeiro inconsciente – FD-CPR (Watford, Herbert
– Firefighter Resuscitation – EM Today 2014).
MÉTODO FD-CPR
O processo FD-CPR é um elo da cadeia da sobrevivência para

o resgate de um bombeiro inconsciente, e provavelmente em
PCR (parada cardiorrespiratória). Ele serve como uma ponte
entre a retirada do bombeiro da zona quente por uma equipe
de intervenção rápida, sem comprometer ainda mais o tempo em uma potencial parada cardíaca. A cada ano, uma média
de 100 bombeiros morre no cumprimento do dever nos Estados Unidos (Watford, Herbert – Firefighter Resuscitation
– EM Today 2014).
No Brasil, mais especificamente no Estado de São Paulo,
infelizmente se torna mais recorrente a possibilidade de um
bombeiro sofrer um acidente ou apresentar algum tipo de mal
súbito durante o atendimento de uma ocorrência. Diversos fatores estão ligados a essa possibilidade (doenças preexistentes,
esforço físico, idade, sedentarismo).
Podemos elencar fatores que interferem diretamente na saúde do bombeiro profissional, em particular o bombeiro público (pois o nível de exposição a riscos é muito maior). Dentre
os principais riscos encontramos os efeitos cardiovascu la res
durante a exposição ao trabalho ex tenuante. Na rea li zação da
frequência cardíaca máxima, o fornecimento de oxigênio do
miocárdio diminui, ocorrendo a redução da perfusão miocárdica em relação à carga de trabalho cardíaco. A taxa de pressão
sanguínea, que determina a carga de trabalho do miocárdio,
aumenta significativamente, devido ao aumento do consumo de oxigênio. Já na pós- exposição a um incêndio, estudos
demonstram que há risco de trombose devido a um estado

procoagulante do sangue horas depois de um combate a incêndio. Como efeito poderemos ter o surgimento de um infarto agudo do miocárdio (IAM), após o combate a um incêndio.
A exposição a produtos químicos, como o monóxido de
carbono (CO), é outro fator crítico. O CO é um gás asfi xiante,
incolor, inodoro, insípido, não irritante, produzido pela combustão incompleta de hidrocarbonetos. Sua concentração na
atmosfera, geralmente, é menor que 0,001%. Níveis de CO de
apenas 1% já podem causar lesões graves, pois ele é rapidamente absorvido pelo epitélio pulmonar e tem elevada afinidade
pela hemoglobina, podendo ser de 200 a 250 vezes maior que
a do O2. A intoxicação por CO é responsável por 80% dos óbitos relacionados à Lesão Inalatória, sendo que a maior parte
ocorre dentro das primeiras 24 horas de exposição (Watford,
Herbert – Firefighter Resuscitation – EM Today 2014).
O cia neto de hidrogênio (HCN) é um composto extremamente volátil que, em oca siões de incêndios, é formado através da combustão incompleta de mate rial carbonáceo e nitrogenado (algodão, seda, madeira, papel, plásticos, esponjas,
acrílicos e polímeros sintéticos em geral). Além disso, a reciclagem de produtos da pirólise dentro de espaços fechados
aumenta a taxa de formação de HCN , e a pouca ventilação do
ambiente pode elevá-la em até 10 vezes. O cia neto pode agir
independentemente, e talvez sinergicamente, com o monóxido de carbono para causar morbidade e mortalidade (Gêmeos Tóxicos), (Watford, Herbert – Firefighter Resuscitation
– EM Today 2014).
A ava liação inicial de um bombeiro inconsciente será efetuada pelos bombeiros que o encontraram inconsciente e rea liza ram o resgate da zona quente. A equipe de resgate irá checar
o nível de consciência. A respiração pode ser ava liada através
de sinais como o regulador de ar do EPR . Será difícil checar
o pulso carotídeo em um bombeiro com EPI e EPR completo. O socorrista teria ainda que remover suas luvas para executar essa tarefa. Algo que não deve ser efetuado em um ambiente perigoso (Watford, Herbert – Firefighter Resuscitation
– EM Today 2014).
PRIORIDADE PARA O DESENCARCERAMENTO

Os bombeiros socorristas estarão em dúvida em relação ao
quadro clínico de um bombeiro incons ciente até a retirada
de seus equipamentos. Seus equipamentos estarão quentes,
molhados, e talvez até mesmo contaminados. Os seus EPI e
EPR estarão atrapalhando o início do que pode ser essencial:
as compressões torácicas! (Watford, Herbert – Firefighter
Resuscitation – EM Today 2014).
QUANDO CHECAR O PULSO?

Se um bombeiro não estiver respondendo e não estiver respirando ou não normalmente (gasping), deve-se assumir que
ele está em PCR , iniciando a rea ni mação, com compressões
torácicas (Watford, Herbert – Firefighter Resuscitation – EM
Today 2014).

TRATAMENTO

Foi com base nas melhores evidências disponíveis, e dentro
das orientações da American Heart Association, que a técnica FD-CPR foi desenvolvida. Ela é um meio especial para a retirada do EPI e EPR . Como tal, irá necessitar de algum desvio dos algoritmos padrão (CAB). Isso por um período curto,
talvez 30–45 segundos. Uma vez que o bombeiro foi exposto
com êxito, o protocolo de rea ni mação deve começar com a verificação do pulso, e conti nuar com 30:2 (PCR), ou uma ventilação a cada cinco segundos (parada respiratória) (Watford,
Herbert – Firefighter Resuscitation – EM Today 2014).
Em situações atípicas como essa, acreditamos que atrasar as
compressões torácicas (por dúvida), é mais prejudicial do
que rea lizar a RCP (reanimação cardiorrespiratória) em alguém com um pulso (Watford, Herbert – Firefighter Resuscitation – EM Today 2014).
Práticas similares são rea lizadas em todo o mundo, com o RCP
conduzido para leigos, através dos Despachos de Emergência Médica (SME). As perguntas mais comuns efetuadas pelo
profis sional de um serviço médico de emergência que está
fazendo a triagem são:
■ O paciente está cons ciente?
■ Ele está respirando normalmente?
Se o solicitante informa que a vítima não responde e não
parece respirar, ou respira com dificuldade (ofegante), as
instruções são para iniciar as compressões torácicas até a
chegada do Serviço Médico (Watford, Herbert – Firefighter
Resuscitation – EM Today 2014).
Para uma compreen são absoluta do tema os participantes
foram submetidos ao conteúdo em quatro horas/aula, tendo
também acesso a uma apresentação teórica em slides, incluindo a divulgação de um vídeo didático, produzido e reservados
os direitos autorais, publicado na rede mundial de computadores, através da ferramenta Youtube (www.youtube.com/
watch?v=SeNZnm_ayiA), trabalho autorizado pelo Capitão
David Heath, comandante do Fire Rescue Departament New
Hanover County, Carolina do Norte, EUA .
Aplicou-se o treinamento prático simulado, em equipe, em
uma vítima (bombeiro inconsciente), utilizando EPI e EPR , e
originalmente com quatro bombeiros socorristas (também
com EPI e EPR), além de material de Suporte Básico da Vida.
VALIDADE DE INSTRUMENTO

O ato de validar um instrumento em seu conteúdo significa
obter uma amostra de itens relevantes para os distintos domí nios que o componham. Para isso propõe- se questionar
es pe cia lis tas e consultar a literatura sobre aspectos que incluam propriedade, clareza e abrangência dos itens (McDowell;
Newell, 1987; Gil, 1995).
Existem três tipos principais de validade: validade de conteúdo, de construção e a relacionada a um critério. A validade
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de conteúdo refere-se à análise mi nuciosa do conteúdo do instrumento, com o objetivo de verificar se os itens propostos constituem uma amostra representativa do assunto que se deseja
medir. Nesse tipo de validação, os instrumentos são submetidos à apreciação de peritos no assunto, os quais podem sugerir
a retirada, acréscimo ou modificação dos itens (Contandriopoulos et al., 1997; Lobiondowood, Haber, 2001).
Conforme Pasquali (1998), ao ouvirmos a opi nião de membros da população ao qual o instrumento se destina e peritos
na área, estaremos conduzindo a análise sobre a compreensão dos itens e sua pertinência, respectivamente. A análise de
pertinência pode ser chamada de validação de conteúdo.
Desse modo, a técnica Delphi constitui-se como estratégia
apropriada para estabelecer validade de conteúdo de instrumentos, por permitir ouvir e analisar, de forma sistemática, opiniões de especia listas com possibilidade de gerar no final dessa análise um produto validado com qualidade (Faro, 1997).
Nesse sentido, o termo “validade” refere-se ao grau com que
um instrumento representa bem um objeto medido (Pereira et
al., 2001). Diz-se, então, que uma medição é validada quando
está livre de erros sistemáticos (Vioque, 1995). O procedimento de validação descreve a identificação dos erros de medição
e não o método do qual se derivam as medidas. A validação,
portanto, considera o contexto dentro do qual o método será
usado (Nelson, 1997). Quando se decide validar um instrumento, os propósitos da ava liação e o marco de referência devem estar claramente definidos para pos terior identificação
dos fatores que poderão confundir o processo de validação.

foram esclarecidos sobre os possíveis benefícios e riscos, critérios de inclusão e exclusão, e procedimentos adotados. O teste foi aplicado pelos docentes da disciplina de Resgate (APH),
do Departamento de Resgate da Escola Su pe rior de Bombeiros. Após essas orienta ções, um termo de consentimento livre e esclarecido foi obtido de cada voluntário de acordo
com as normas regulamentadas pela Resolução nº 196/96 do
Conselho Nacional de Saúde. O projeto de pesquisa, assim
como o termo de consentimento livre e esclarecido, foram
aprovados pela Comissão de Ética em Pesquisa do Departamento de Resgate e Emergências Médicas, em sessão rea li zada em 8 de abril de 2015, de acordo com o protocolo número
DEP R ESG – 001/2015.
Foi então elaborado um instrumento para se determinar o
nível do conteúdo técnico de procedimento operacional padrão
sobre resgate de bombeiro inconsciente – FD-CPR . Esse instrumento foi dividido em duas partes, i.e., geral, e métodos de
acordo com os documentos da Austra lian Com mission on Safety and Qua lity in Healthca re (2009), Organização Mundial
da Saúde (Todd, Skelton, 2004), U.S. Department of Health and
Human Services (2011) e do Advanced Trauma Life Support
(2008) e Leland Fire Rescue – Carolina do Norte – EUA , 2014.
A análise da consistência interna foi feita por meio do alfa
de Cronbach ≥ 0,70 (Nunally, 1978). Os dados são apresentados como frequência pela contagem de tabela dinâmica e o
nível de significância adotado foi p < 0,05.

OBJETIVO

Parte 1

Este estudo teve como objetivo analisar a validade de um instrumento con feccionado para se determinar o nível do conteúdo técnico de procedimento operacional padrão sobre resgate
de bombeiro inconsciente, FD-CPR .

O gráfico 1 apresenta os resultados referentes às características de contato anterior com o tema proposto. Pode ser observado que a maioria dos indivíduos afirmaram não conhecer o
conteúdo anterior mente à aula ministrada (79%) e a minoria
afirmou outrora conhecer (21%).
O gráfico 2 apresenta os resultados sobre a classificação
do tema da aula. Foi observado que 119 participantes classificaram o tema como extremamente importante e 36 como importante, compreendendo 100% dos votos. Sendo assim, nenhum participante classificou o tema como pouco importante,
sem propósito, regular, não conseguiu entender, não gostou do
tema e sem opi nião do tema.
O gráfico 3 questiona se algum bombeiro já precisou socorrer algum companheiro de trabalho em ocorrência de incêndio. Foi observado que apenas um passou por tal situação.
Quando se aborda o tema preservação da vida, um caso já se
torna um valor significante para os dados estatísticos.
O gráfico 4 classifica se o discente encontrou alguma dificuldade em entender o conteúdo abordado em aula FD-CPR .
Ficou clara a facilidade de absorção do conteúdo, visto que,
de um total de 155 participantes, 143 (92%) discentes não encontraram dificuldade alguma em entender o conteúdo e somente 12 (8%) tiveram alguma dificuldade na compreen são.

MATERIAL E MÉTODO

Para essa fase de validação foram selecionados 155 discentes
nos cursos de formação e especia li zação de soldados, cabos e
sargentos, com atuação profis sional no serviço operacional.
Houve a preo cupa ção de se garantir certa heterogeneidade
profissional entre as graduações de formação em decorrência
de isso representar um fator vantajoso na análise crítica e criteriosa do instrumento. Para a seleção dos voluntá rios, aplicadores previa mente treinados visitaram as salas de aula dos
Cursos de Bombeiros para Cabos e Soldados da ESB .
Os discentes foram interpelados sobre o interesse em participar do presente estudo e 155 voluntá rios (idade média de 29
anos) atingiram os critérios de elegibilidade. A fase de seleção
ocorreu entre o período de abril e maio de 2015.
Os critérios de inclusão foram constituídos por ambos os
gêneros e participantes dos cursos de formação da ESB . Todos
foram informados de que a participação no estudo era voluntária e que poderiam desistir a qualquer momento. Também

RESULTADOS
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APMDFESP: Cuidando da família policial militar
A Associação dos Policiais Militares
Portadores de Deﬁciência do Estado de
São Paulo (APMDFESP) comemorou
23 anos de vida.
São mais de duas décadas lutando pela
melhor qualidade de vida para a Família
Policial Militar e seus
dependentes. Fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, psicólogos,
terapeutas ocupacionais,
acupunturistas são alguns dos
proﬁssionais que atendem nossos
pacientes, seja na nossa sede, com sala
de reabilitação e piscina
terapêutica, ou nas representações.
Além disso, temos uma equipe jurídica
composta por advogados
especializados e responsáveis pela
vitória na Justiça de muitos dos
nossos associados.
Todos proﬁssionais têm o
mesmo objetivo: ajudar o irmão de
farda que arrisca sua vida para proteger
a sociedade. Entre em contato conosco.
Será uma honra contar com você como
associado.

APMDFESP

Associação dos Policiais Militares Portadores de Deﬁciência do Estado de São Paulo

Rua Adolfo Samuel, 14 (Barro Branco) São Paulo – SP

Tel.: (11) 2262.9500

O gráfico 5 estabelece uma pontuação em nota de 0 a 10 questões discutidas, bem como para o conteúdo total. Destasobre o nível de conhecimento sobre o Resgate de Bombei- que dado às questões: Você conseguiu entender e executar as técro Incons ciente FD-CPR após o curso. Pode ser observado nicas de Resgate de um bombeiro inconsciente da zona quente em 1
que dentre uma escala de 0 (muito ruim) a 10 (muito bom), a e 2 socorristas?, 151 (98%) participantes afirmaram entender as
maioria, 53 participantes, que classitécnicas; assim, ressalva dada à quesficou seu nível de conhecimento após
tão: Indicaria esse aprimoramento aos
GRÁFICO 1: JÁ CONHECIA
a aula em nota 8, com 34 participanseus colegas de trabalho (bombeiros)?,
O TEMA DA AULA?
tes em nota 9, ficando 32 bombeiros
na qual 152 (98,5%) dos bombeiros
(n = 155)
participantes em nota 10. Não houve
responderam Sim.
nenhum participante que classificasQuando perguntado: Acredita que o
se seu conhecimento em muito ruim.
assunto está relacionado à realidade do
Sim
32
O gráfico 6 classifica se o tempo de
bombeiro?, 148 (95%) afirmaram Sim.
aula usado pelo professor foi adequado
Questão que chama a atenção pela sua
para transmitir o conteúdo FD-CPR .
importância e demonstra a aceitação
Quando perguntado aos participantes
do grupo: Considera que o tema proposNão
se o tempo de aula foi adequado, 104
to, FD-CPR , deva ser ensinado para todos
123
participantes destacaram que SIM ,
os bombeiros?, 154 (99,9%) dos particiapenas 36 acreditaram NÃO ser adepantes consideram que o tema deva ser
quado, 11 participantes não soubereal mente ensinado a todos os bomram responder e quatro não opinaram.
beiros; e ainda 149 (96%) bombeiros
GRÁFICO 3: JÁ TEVE QUE SOCORRER
UM BOMBEIRO EM OCORRÊNCIA DE INCÊNDIO?
(n = 155)

GRÁFICO 2: COMO CLASSIFICA O TEMA DA AULA?
(n = 155)
119

Sim
1

Não

36

154

0

Extremamente
importante

Importante

O gráfico 7 destaca a opi nião do
participante quanto ao método de ensino do docente. Foi observado que
56 (36%) dos participantes classificaram o método de ensino do professor como Bom e 48 (31%) como Ótimo, enquanto 27 (18%) classificaram
como Excelente e 10 (7%) participantes opinaram em Ex cep cio nal. Não
houve valores atribuídos aos critérios
Péssimo ou Ruim.
Parte 2. Questões

De modo geral, a maioria dos participantes alcançou nível de conhecimento maior que 70% para todas as
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Pouco
Sem
Regular
Não
Não
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Sem
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GRÁFICO 4: ENCONTROU DIFICULDADE
EM ENTENDER O CONTEÚDO DA AULA?
(n = 155)
Sim
12

Não
143

gosta riam de receber esse treinamento novamente no próximo ano.
Nossos resultados fornecem evidên cias de que o instrumento elaborado possui consistência interna
su ficiente para a análise do nível do
conteú do técnico de procedimento
operacional padrão sobre resgate de
bombeiro incons ciente – FD-CPR e
que pode servir como importante ferramenta diag nóstica. Também suportam a ideia de que o conhecimento
sobre o assunto em tela FD-CPR bombeiro inconsciente tem importância
extremamente relevante ao serviço
diá rio de bombeiro.

instrumento que se tornou bastante objetivo.
Dura nte ativ idades de combate a incêndios os bombeiros
53
executam tarefas que
exigem elevado esforço físico, gasto calóri34
32
co e desidratação, entre
outros riscos ergonô23
micos como a possibilidade de intoxicação
6
pelos gases cia ne to e
4
2
1
0
0
0
gás carbônico deno0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
minados de “gê meos
tóxicos” como princiAlém disso, esses dados corroboram a hipótese de que mui- pais causas de parada cardior res pi ratória (Watford, Herbert
tas vidas de profissionais bombeiros podem ser preservadas; e – Firefighter Resuscitation – EM Today 2014).
que o tempo de aula não alterou a magnitude da va riabi lidade
Portanto, o desenvolvimento de programas e serviços, não
observada na versão do instrumento aplicada aos indivíduos apenas de cuidados à saúde do bombeiro, mas, também de pre(i.e., versão alcançada depois de ministrado à aula FD-CPR). venção e cuidados às emergências em atendimento de ocor rênPor outro lado, a busca do aprimoramento do ensino, da apren- cias, onde o bombeiro possa ser vitimado, é de suma impordizagem e a da difusão ampla do contância. Os atendimentos ime dia tos
teú do ainda se faz necessária como
de suporte básico de vida auxiliam na
GRÁFICO 6: O TEMPO DE AULA USADA PELO
proposta de qualidade didática e opeminimização dos danos oca sionados
PROFESSOR FOI ADEQUADO PARA TRANSMITIR
racional, o que provavelmente contripor determinadas emergências, assim
O CONTEÚDO PROPOSTO?
(n = 155)
bua com uma satisfatória acurácia em
como dos consequentes agravos (Kit104
virtude de diminuir a potencial multichener, Jorm, 2002). Existe elevada recolinearidade, tempo de preenchimenlevância no início apropriado dos proto do instrumento e na manutenção
cedimentos de suporte básico de vida
da motivação intrínseca.
para a garantia da preservação dos siÉ possível ainda sugerir que a aplinais vitais (Malvestio, Sousa, 2002).
cação do instrumento de coleta posNesse sentido, é também sugerido
36
que as estratégias práticas envolvidas
sa ser rea li za da em duas rodadas de
no processo ensino-aprendizagem enanálise, a primeira antes da aula e a
11
4
fatizem o conteúdo naqueles temas que
segunda após o conteúdo passado, o
Sim
Não
Não soube
Não
que contribuiria decisivamente para
deixaram dúvidas aos participantes,
responder respondeu
os ajustes necessá rios à adequação do
conforme mostrado no instrumento.
GRÁFICO 5: ESTABELEÇA UMA NOTA DE 0 (MUITO RUIM) A 10 (MUITO BOM) SOBRE SEU NÍVEL
DE CONHECIMENTO HOJE SOBRE RESGATE DE BOMBEIRO INCONSCIENTE COM O POP FD – CPR
(n = 155)

CONCLUSÃO

GRÁFICO 7: O QUE ACHOU DO MÉTODO DE ENSINO DO PROFESSOR?
(n = 155)
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Os resultados deste estudo permitem
concluir que o instrumento elaborado possui validade
interna su fi cien te
para se determinar
o nível do conteúdo
técnico do procedimento ope ra cional
padrão sobre resgate de bombeiro inconsciente, FD-CPR .
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PARTE 2. QUESTÕES

SIM

NÃO

NÃO SEI

O professor abordou o tema usando recursos didáticos: POP FD CPR em Power Point, Filme da FD-CPR e aplicação prática?

125

26

4

Você conseguiu entender e executar as técnicas de Resgate de um Bombeiro Inconsciente da Zona Quente em 1 e 2 socorristas?

151

1

3

Você conseguiu entender e aplicar a técnica FD-CPR, em um Bombeiro inconsciente na Zona Morna?

146

3

6

Você conseguiu aplicar a técnica FD-CPR, atuando em equipe na Zona Morna?

147

4

3

Os materiais básicos para treinamento da técnica FD-CPR (EPI de Incêndio completo, EPR, DEA, Bolsa de O2 com reanimador manual)
foram suficientes para a capacitação?

120

24

11

Você usou como parâmetro para iniciar a RCP precoce somente com compressões torácicas a inconsciência da vítima, a ausência de
som no equipamento autônomo de proteção respiratória, a indicação de carga zerada no manômetro ou a máscara do EPR fora do rosto
na zona quente?

129

16

10

Depois que a vítima foi removida para a Zona Morna, antes de iniciar a RCP e desencarcerá-la de seu EPI e EPR, você checou o pulso
carotídeo para confirmar a PCR e continuar com a RCP?

114

36

5

Você acredita que com a técnica aprendida você terá uma maior chance de salvar a vida de um colega que esteja inconsciente, usando
o EPI e EPR?

149

0

6

Indicaria esse aprimoramento aos seus colegas de trabalho (bombeiros)?

152

0

3

Se hoje precisasse socorrer um colega de trabalho durante uma ocorrência de incêndio empregando o método FD-CPR, faria com facilidade?

126

14

15

É capaz de retransmitir aos colegas de trabalho as informações aprendidas na aula de FD-CPR?

131

10

14

Considera que o tempo de aula foi adequado?

102

45

8

Acredita que o assunto está relacionado à realidade do bombeiro?

148

1

6

Confiaria que seus colegas que receberam esse treinamento estão aptos a socorrê-lo caso você fosse uma vítima de parada
cardiorrespiratória numa ocorrência de incêndio ou outra ocorrência similar de bombeiros?

115

13

27

Considera que o tema proposto FD-CPR deva ser ensinado para todos os bombeiros?

154

0

1

Hoje saberia descrever os objetivos da técnica FD-CPR?

137

10

8

Gostaria de receber esse treinamento novamente no próximo ano?

149

4

2

Você acredita que hoje todos os bombeiros do Estado de São Paulo já sabem empregar este método?

32

97

26

Acredita que este método proposto deva se tornar um Procedimento Operacional Padrão de Resgate no Corpo de Bombeiros?

145

2

8

Concordou com todos os métodos de ensino apresentados pelo professor durante o treinamento da proposta de POP FD-CPR?

134

15

6

EDNEI FERNANDO DOS SANTOS
é cabo e pertence ao
Departamento de Resgate no
8º GB. A Pesquisa de Avaliação
Técnico-Profissional foi apresentada
à Comissão de Resgate do Corpo
de Bombeiros do Estado de São
Paulo como proposta de Validação
de Procedimento Operacional
Padrão. Orientador: 1º sargento PM
Ariel Simões de Paiva. Coorientador:
subtenente PM Claudinei F. da Silva.
REFERÊNCIAS
Brandt-Rauf PW, et al. Health Hazards
of Fire Fighters: Exposure Assessment.
Br J Indust Med. 1988; 45:606- 612.
Smith DL, et al. Effect of Strenuous LiveFire Fire Fighting Drills on Hematological
Blood Chemistry and Psychological
Measures. J Therm Biol. 2001;
26:375-379.
CDC. Fatalities Among Volunteer and
Career Firefighters: United States, 19942004. Morbidity and Mortality Weekly
Report. 2006; 55(16):453-455.

38

REVISTA FUNDABOM março 2016

Dweck MR, et al. Noxious Arousal Induces
T-Wave Changes in Healthy Subjects.
J Electrocardiol. 2006; 39:324-330.
NIOSH. Preventing Fire Fighter Fatalities
Due to Heart Attacks and Other Sudden
Cardiovascular Events. Publication Number
2007-133. June 2007.
Geibe JR, et al. Predictors of On-Duty
Coronary Events in Male Firefighters in
the United States. Am J Cardiol. 2008;
101:585-589.
Fahs CA, et al. Impact of Excess Body
Weight on Arterial Structure, Function,
and Blood Pressure in Firefighters.
Am J Cardiol. 2009; 104:1441-1445.
Horn GP, et al. The Effects of Fire
Fighting and On-Scene Rehabilitation
on Hemostatis. University of Illinois Fire
Service Institute. November 2010.
Estes CR, Marsh SM, Castillo DN.
Surveillance of Traumatic Firefighter
Fatalities: An Assessment of Four
Systems. Pub Health Rep. 2011;
126:540-551.
Kunadharaju K, Smith TD, DeJoy DM. Lineof-Duty Deaths Among U.S. Firefighters:
An Analysis of Fatality Investigations. Acc
Anal and Prev. 2011; 43:1171-1180.

Smith DL, et al. Effect of Live-Fire
Training Drills on Firefighters’ Platelet
Number and Function. Prehosp Emerg
Care. 2011; 15:233-239.
Dries DJ, Endorf FW. Inhalation
Injury: Epidemiology, Pathology,
Treatment Strategies. Scand J
Trauma Resus Emerg Med. 2013;
21(31):1-15.
IAFF. Heart Disease in the Fire
Service. 2013.
Smith DL, Barr DA, Kales SN. Extreme
Sacrifice: Sudden Cardiac Death in
the US Fire Service. Extr Phys Med.
2013; 2(6):1-9.
Mbanu I, et al. Seasonality and Coronary
Heart Disease Deaths in United States
Firefighters. Chronobiol Int. 2007;
24(4):715-726.
Poston WSC, et al. An Examination
of the Benefits of Health
Promotion Programs for the
National Fire Service. BMC Pub
Health. 2013; 13(805):1-14.
Yang J, et al. Sudden Cardiac Death
Among Firefighters ≤ 45 Years of Age
in the United States. Am J Cardiol. 2013;
112:1962-1967.

Fent KW, et al. Systemic
Exposure to PAHs and Benzene in
Firefighters Suppressing Controlled
Structure Fires. Ann Ccup Hyg. 2014;
58(7):830-845.
Hostler D, et al. A Randomized
Controlled Trial of Aspirin and Exertional
Heat Stress Activation of Platelets in
Firefighters during Exertion in Thermal
Protective Clothing. Prehosp Emerg Care.
2014; 18:359-367.
Hunter A, et al. Abstract 27:
Fire Simulation Exposure Causes
Impairment of Endothelial Function
and Increased Thrombogenicity in
Healthy Firefighters. Heart. 2014;
100(Suppl 3):A14-A15.
Kales SN, Smith DL. Sudden Cardiac
Death in the Fire Service. Occup Med.
2014; 64:228-232.
Perroni F, et al. Psychophysiological
Responses of Firefighters to
Emergencies: A Review. Open Sport
Sci J. 2014; 7(Suppl-1, M3):8-15.
Smith DL, et al. Clotting and
Fibrinolytic Changes after Firefighting
Activities. Med Sci Sports Exerc. 2014;
46(3):448-454.

C
OF UR
I C SO
IA S
IS

CURSOS

EAD

PROGRAMA DE
EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA
CURSOS DE CAPACITAÇÃO DE

ENGENHEIROS E ARQUITETOS

FAÇA O CURSO ONDE E QUANDO DESEJAR
E APRENDA NO SEU PRÓPRIO RITMO

PARA ATUAÇÃO NO SISTEMA ESTADUAL
DE SEGURANÇA CONTRA INCÊNDIOS
MÓDULO BÁSICO

O CURSO
A Educação a Distância da FUNDABOM
é uma forma de levar o conteúdo completo
a você profissional, que precisa aprender
a elaborar projetos técnicos de segurança
contra incêndios de todas as regiões do
Estado de São Paulo.
O curso será ministrado por técnicos que
desenvolveram e participaram de normatizações
afetas ao sistema de prevenção.

◆ 40 HORAS/AULAS DE CURSO
Todas as aulas ficam disponíveis por até
30 dias após o término do curso para você
acessar no melhor horário.

◆ AULAS 100% ONLINE
◆ FÓRUM PARA ALUNOS
◆ MATERIAL EXCLUSIVO
DE APOIO COMPLEMENTAR
CENTRAL DE ATENDIMENTO

(011) 3101.1772

PARCERIA:

INSCREVA-SE JÁ
WWW.FUNDABOM.ORG.BR

APOIO:

Seguir:

NOTÍCIAS

N

Incêndios em museu e em terminal
alfandegário mobilizam CB
os relatos dos funcionários do museu, dando
conta de que o fogo teve início com a troca da
iluminação. Ainda alvo de perícia, a suspeita
é de que uma fagulha, causada por um curto-circuito ou estouro de lâmpada, tenha caí
do em redes que estavam suspensas no teto.
“Dá para ver claramente os pedaços de tecido
em chamas caindo do teto e a rapidez na propagação do fogo. O time-lapse da câmera também é muito curto; em dois minutos ela para
de funcionar, indicando a elevação rápida da
temperatura”, afirma o coronel, que liderou o
combate ao incêndio.
Em cinco minutos a primeira viatura chegou ao local, enviada do quartel dos Campos
Elíseos, a menos de dois quilômetros do museu, mas o fogo já havia se alastrado. Além da
alta combustão dos materiais da própria exposição — papel, tecido e madeira —, os ambien
tes contíguos, que também continham grande
carga de material combustível, contribuír am
para a rápida propagação do fogo.
O Corpo de Bombeiros montou duas frentes de ataque, uma pela lateral do prédio, na

Foto: Marília Kodic

um intervalo de menos de um mês, o trabalho do Corpo de Bombeiros do Estado
de São Paulo voltou a ser destaque na mídia
em todo o País. Em 21 de dezembro, o Museu
da Língua Portuguesa, no Centro de São Paulo, foi tomado pelo fogo. No dia 14 de janeiro, um incêndio de grandes proporções atingiu o pátio de cargas do terminal alfandegário
da Localfrio, na margem esquerda do Porto de
Santos, no distrito de Vicente de Carvalho, no
Guarujá, litoral paulista.
De acordo com o coronel Wagner Bertolini
Júnior, comandante de Bombeiros Metropolitano, o incêndio no Museu da Língua Portuguesa, instalado no histórico prédio da Estação
da Luz, foi atípico por sua rápida propagação.
O fogo começou pouco depois das 16 horas
em uma sala do 1º andar, onde ficava a mostra O Tempo e Eu, sobre o historiador Câmara Cascudo. Fechado à visitação naquele dia,
apenas funcionários circulavam pelo museu
no momento da ocorrência.
O início do incêndio foi registrado por uma
câmera de segurança e as imagens confirmam

O fogo se espalhou muito rapidamente no Museu da Língua Portuguesa
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Praça da Luz, e outra pela frente, voltada para
a Avenida Tiradentes, além das torres d’água,
o que não evitou, contudo, que as labaredas alcançassem o terceiro andar. Lá o incêndio encontrou uma verdadeira avenida, o madeiramento que sustentava o telhado. “Protegido
da chuva e dos jatos das torres d’água, o fogo
só foi bloqueado quando forramos com espuma uma parte não afetada próxima à torre do
relógio”, conta o coronel Bertolini. Depois de
seis horas do início da ocorrência, o fogo havia sido extinto. O trabalho de rescaldo seguiu
até o dia seguinte. No total, 165 bombeiros e
26 viaturas atuaram na ocorrência, afora outras viatur as de apoio, tanto da Defesa Civil
quanto da Sabesp.
O prédio foi muito afetado pelo incêndio,
mas segundo informações divulgadas pela imprensa havia backup de todo o conteúdo que
rodava no museu, conhecido pela interatividade. A consequência mais grave, como ressalta o coronel Bertolini, foi a morte do bombeiro civil Ronaldo Pereira da Cruz enquanto
tentava combater as chamas e evacuar o edifício. Aos 39 anos, Ronaldo deixou esposa e
duas enteadas. “A construção vai ser recuperada, o museu vai reabrir, mas essa vida não.
É uma perda lastimável.”
PORTO EM CHAMAS
De natureza bem diferente, a ocorrência no
terminal da Localfrio, no Porto de Santos, envolveu 66 contêineres, com capacidade de 20
toneladas cada um. O incêndio começou aproximadamente às 15h15 do dia 14 de janeiro e
foi provocado, segundo consta, pelo contato da água da chuva com algum dos produtos contidos nos contêineres, causando uma
reação exotérmica. Grande parte dos contêi
neres estava carregada com dicloroisocianurato de sódio, composto de cloro usado pela
indústria química. A brigada de incêndio da
Localfrio foi acionada, porém não conseguiu
conter as chamas, que se espalharam para
outros contêineres.
A reação química do encontro do composto
com a água libera muita fumaça, um dos principais problemas da ocorrência em Vicente de
Carvalho. A nuvem de vapores químicos que

Imagens ilustrativas

Foto: Rogério Soares/ A Tribuna de Santos

Escola Superior de
Bombeiros agora tem
pista com simuladores

 s simuladores aproximam os bombeiros
O
das situações reais

Foi preciso remover os contêineres para extinguir as chamas

dominou o cenário e acabou se espalhando
pela região, alcançando a Ponta da Praia, em
Santos, fez com que dezenas de pessoas buscassem atendimento médico nas unidades de
pronto atendimento do Guarujá com sintomas de intoxicação. Logo no dia 14 a prefeitura recomendou que os moradores de Vicente de Carvalho se afastassem em um raio de
100 metros do local do incidente. A ocorrência provocou a interrupção das atividades em
cinco dos nove terminais da margem esquerda
do Porto de Santos.
De acordo com o coronel José Luís Salomão,
comandante de Bombeiros do Interior, assim
como no incêndio no bairro da Alemoa, no
ano passado, a integração do Corpo de Bombeiros com as brigadas de incêndio, organizações governamentais e empresas acionadas do
Plano de Auxílio Mútuo (PAM) foi fundamental para o bom desfecho da ocorrência. Depois
de isolar os contêineres atingidos, na tentativa de resfriá-los e dispersar os gases, os bombeiros montaram duas frentes, uma no pátio
do porto e outra na área da Localfrio. O fogo
era combatido com água bomb ead a do mar
por meio do navio do CB, o Governador Fleury.
No início da madrugada do dia 16, a estratégia foi alterada; optou-se pela remoção dos
contêineres em chamas para local adjacente e
pela abertura de cada um deles, com a possibilidade de lançamento de grande volume de

água em seu interior. “Com a abertura pudemos identificar mais facilmente os compostos
químicos, que variavam entre os contêineres,
permitindo que usássemos agentes diferentes e específicos, entre água, pó químico e espuma”, afirma o coronel Salomão. A remoção
dos contêineres foi realiz ada com empilhadeiras da Localfrio. Um a um eles eram colocados
no solo e o incêndio era combatido. Percebeu-
s e que muitos dos contêineres não apresentavam a extinção do fogo ou a parada das reações
químicas exotérmicas. Para elevar a eficiência
da água, que deveria ser aplicada em abundância, foram usadas algumas carretas de imersão,
verdadeiras piscinas sobre rodas, próprias para
essa finalidade, quando então os contêineres
eram abertos e o fogo atacado com mais eficácia. O incêndio foi completamente extinto
às 18h30 do dia 16, mas uma equipe de bombeiros permaneceu no local para evitar ou
combater uma eventual ignição até a retirada
completa dos resíduos, realiz ada por uma empresa especializ ada. Na média, 100 bombeiros
e 30 viaturas foram mobilizados em cada um
dos três dias de combate ao incêndio. Vinte
e dois bombeiros e quatro brigadistas apresentaram quadros de intoxicação ou problemas respiratórios e precisaram de atendimento médico no próprio local ou tiveram de ser
encaminhados para a Santa Casa. Todos foram
posteriormente liberados.

S

eis contêineres, que permitem simular
diversos cenários de incêndio em locais
confinados, passam a fazer parte, a partir
de março, dos treinamentos realiz ados na
Escola Superior de Bombeiros, em Franco
da Rocha (SP). “Esses simuladores possibilitam aproximar o treinamento de uma
condição hipotética real, em um ambien
te controlado, com configuração didática”,
explica o tenente-coronel Edison Ramos de
Quadros, subcomandante da escola. Desta
forma, os bombeiros passam a enfrentar si
tuações mais próximas do que podem encontrar em ambientes urbanos e em edificações. Os três primeiros simuladores estão
relacionados ao fenômeno do flashover; à
situação de ataque interior e ventilação forçada; e à identificação de backdraft, respectivamente. Os três restantes têm a ver com
operações táticas e múltiplas sit uações,
definidas de acordo com o treinamento.
Com a nova pista, os bombeiros em treinamento também ganham a oportunidade
de conhecer as próprias limitações e analisar o controle de suas reações diante das
situações enfrentadas. “Toda formação de
bombeiros de São Paulo é realiz ada nesta
escola, sendo assim, muitos vão se benef i
ciar da aprendizagem”, comenta o subcomandante. Essa é a primeira pista projetada do País e a mais completa. A aquisição
do material foi feita com recursos estaduais
e por meio de uma licitação.
março 2016 REVISTA FUNDABOM
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Mudanças na sinalização
de segurança

carros-chefes, a sinalização fotoluminescente. Certificada pela ABNT e com desempenho
reconhecido e auditado por labor atórios validados pelo Inmetro, a sinalização preventiva de combate a incêndio e pânico é dividida
em duas categorias: sinalização básica, com
preendendo sinais de proibição, alerta, orien
tação e salvamento e equipamentos de combate a incêndio; e sinalização complementar,
composta por faixas de cor ou mensagens, na
indicação de obstáculos e riscos de utilização
nas rotas de saída.

A sinalização de nível inferior (LLL) facilita
a localização de rotas de fuga

E xemplo de aplicação de sinalização básica e complementar

A

té o final deste ano será publicada a nova
versão da norma técnica ABNT NBR 13434
– Sinalização de segurança contra incêndio e
pânico. Elaborada e revista pelo Comitê Brasileiro de Segurança Contra Incêndio (CB‑24),
cuja secretaria técnica é sediada no Comando
do Corpo de Bombeiros de São Paulo, ela traz
como uma de suas principais mudanças a normatização da sinalização de nível inferior, conhecida como LLL (Low Location Light). Desenvolvida para facilitar a indicação de rotas de
fuga e de dispositivos contra incêndio como
extintores, a LLL complementa a sinalização básica, tornando-se útil na presença de fumaça,
quando a evacuação ou o resgate das vítimas
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têm de ser feitos por rastejamento. “Essa sinalização já vem sendo usada em outros países,
inclusive em navios de passageiros, por conta
de sua eficácia. Estudos apontam que ela reduz em 30% o tempo de resgate”, afirma Fagner Rodrigo Gemignani, gerente de produto da
 DVComm, especializada em sinalização fotoA
luminescente e de acessibilidade, e membro do
CB-40 (Comitê Brasileiro de Acessibilidade).
O executivo conta que a empresa já está
preparada para acompanhar as exigências técnicas e legais com relação à sinalização de segurança, que vêm se intensificando desde o
incêndio da boate Kiss, em 2013. Nesse sentido, a A
 DVComm reconfigurou um de seus

Outra novidade incorporada à nova versão
da norma 13434, que entra para consulta pública1 em junho, é a ampliação da sinalização
destinada a pessoas com mobilidade reduzida, sobretudo na orientação e salvamento. Seguindo tais parâmetros, a sinalização de acessibilidade da A
 DVComm também está dividida
em dois grupos: tátil horizontal e tátil vertical,
incluindo pisos hidráulicos, bordas fotoluminescentes, placas com alto-relevo e braile etc.
Localizada em Diad em a, na Grande São
Paulo, a A
 DVComm fabrica e instala sinalização técnica, prestando também assessoria em
projetos de sinalização. Em novembro a empresa fez a sinalização de segurança da torre
de treinamento do 8º Batalhão de Bombeiro
Militar de Goiânia e está concluindo o projeto de sinalização da sede da Fundabom. O objetivo é que esses espaços sirvam como modelo de uma correta comunicação visual de
segurança em edificações.
1 Fase em que o projeto de norma fica à disposição de
qualquer interessado para análise.

Encontro Nacional Pam/Rinem
reúne cerca de 800 profissionais

( E/D): cel José Luiz Salomão, Corpo de Bombeiros do Interior; Francisco Sérgio Ruiz, Cofip ABC;
cel Fábio Mariano de Oliveira, Corpo de Bombeiros do Paraná; Fernando Figueiredo, Abiquim;
Vanderlei Siraque, deputado federal, PT; Regina Elsa Araújo, Defesa Civil, Santos; cel Fábio de
Jesus Leite, secretário de Mobilidade Urbana, Obras e Serviços Públicos de Santo André.
Em pé: cel Rogério Bernardes Duarte, CBPMESP

C

asos e temas ligados à área de emergência foram apresentados e discutidos durante o dia 26 de novembro de 2015,
no clube Atlético Aramaçan, em Santo André (SP), durante o Encontro Nacional Pam
(Planos de Auxílio Mútuo)/ Rinem (Rede
Integrada de Emergência). “O evento proporcionou ricas trocas de experiências entre os setores público e privado. Muito foi
falado sobre as melhores práticas de atua
ção na busca por soluções para intercor
rências que impactam a operação dos grupos de ação conjunta em emergência”, diz
o major Newton dos Reis Barreira, do Estado-Maior do Corpo de Bombeiros e membro da comissão organizadora do encontro.
Foram realizadas 12 palestras divididas
em quatro painéis: “Planos e ações preventivas em emergências”, “Acidentes tecnológicos”, “Atuaç ão conjunta em grandes
emergências” e “Ações governamentais em
emergências”. Dentre as palestras, durante
o terceiro painel, foram promovidas duas a
respeito do incêndio de Alemoa, dada a relevância histórica da ocorrência para o Corpo de Bombeiros: a primeira, “Incêndio em
terminal petroquímico no bairro de Alemoa
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– A cronologia do evento de acordo com o
Corpo de Bombeiros da Polícia Militar do
Estado de São Paulo”, apresentada pelo coronel Cassio Roberto Armani, subcomandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, e a segunda, “O sistema de defesa civil
no caso Alemoa”, apresentada pelo coronel José Roberto Rodrigues de Oliveira, secretário chefe da Casa Militar e coordena
dor de Defesa Civil/SP. Ao término de cada
painel, um debate técnico era realiz ado.
De acordo com a comissão organizadora, formada por diversas entidades, dentre
elas a Ass ociaç ão Brasileira da Indústria
Química (Abiquim) e a Suatrans Emergência, aproximadamente 800 pess oas das
áreas de emergência, saúde, segurança do
trabalho, meio ambiente e de órgãos de
segurança pública estiveram presentes.
O primeiro Encontro Nacional Pam/Rinem foi realizado em 1998, na Unipar Quí
mica, em Mauá (SP), e o segundo em 2007,
no Parque Tecnológico, em São José dos
Campos (SP). Segundo o major Barreira,
a previsão é que a próxima edição seja organizada em 2017 e que o evento se torne
periódico, com intervalos menores.

Fundabom aposta na
educação a distância

A

Fundabom acaba de ampliar as modalidades de
cursos de prevenção contra incêndio. Dois novos temas foram incluídos: chuveiros automáticos e
controle de fumaça. E, devido à alta demanda, a partir de abril, além do formato presencial, a entidade
passa a oferecer a Educação a Distância (EAD), na
plataforma Moodle, numa parceria com a Fundação
Escola Aberta do Terceiro Setor.
A fundação iniciou o projeto de cursos em outubro de 2015, primeiramente com o patrocínio do
Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo (CAU/SP), capacitando 110 arquitetos e urbanistas para atuarem no sistema de segurança estadual
contra incêndios. Hoje já são 144 alunos capacitados,
entre engenheiros, arquitetos e bombeiros.
Os cursos para engenheiros e arquitetos dispõem
de três módulos: o básico Capacitação para Atuação
no Sistema Estadual de Segurança Contra Incêndios
(presencial e EAD), com 40 horas/aula de duração; e os
avançados Chuveiros Automáticos e Controle de Fumaça (ambos presenciais), com 20 horas/aula. O primeiro
também é oferecido a outros profissionais, que poderão em breve fazer o curso de Vistoria de Segurança
Contra Incêndio e Instalações (ambos presenciais). Outros temas como treinamento de brigadas, primeiros
socorros, guarda-vidas, desencarceramento automotivo e resgate veicular estão programados para entrar
na grade de cursos da Fundabom ainda neste ano.
Muito procurado por pessoas de outras cidades,
cujo acesso será facilitado pelo EAD, o módulo básico para engenheiros e arquitetos prepara esses profissionais para elaborarem projetos técnicos de segurança contra incêndio de forma rápida e prática.
Os professores são todos oficiais do Corpo de Bombeiros, experientes na análise de projetos e vistoria de edificações, num curso que pode ser feito em
horários flexíveis, na plataforma Moodle. Tal plataforma nada mais é do que uma sala de aula virtual
onde o aluno tem a possibilidade de acompanhar
as atividades do curso pela internet. Ele terá acesso aos conteúdos disponibilizados pelos professores, além de postar atividades, debater o tema em
fóruns de discussão, tirar dúvidas via mensagens,
fazer as provas e avaliar o curso e professores.
Para saber mais sobre os cursos ou inscrever-se
em qualquer um deles basta acessar o site da Fundabom www.fundabom.org.br. Os treinamentos
presenciais são realiz ados na sede da fundação (Rua
Anita Garibaldi, 25, Sé), de segunda a sexta-feira,
das 19h às 22h, e há também a opção in company.

Trabalho do cel Armani foi premiado

Projeto sobre inspeção
do sistema de sprinklers
ganha Prêmio ISB

Com a vitória, a
equipe brasileira
tornou-se
pentacampeã na
modalidade R6

A

Bombeiros vencem competição
mundial de rafting na Indonésia

O

s soldados Fábio Ramos, do 9º Grupamento de Bombeiros de Ribeirão Preto
(SP), e André Brandão, do 1º Grupamento de
Bombeiros de São Paulo (Vila Mariana), fazem parte da equipe brasileira que foi campeã, em dezembro de 2015, do campeonato
mundial de rafting da modalidade R6 (caracterizada por ter seis integrantes no barco).
A competição ocorreu em West Java, na Indonésia. Com o título conquistado no ano
passado, agora o time é pent ac amp eão no
esporte. Os dois bombeiros, regularmente
dispensados do serviço para competir, participaram do camp eonato ao lado de atletas civis: Lucas Paulino da Silva, Antônio José
Martim Salvatti, Raf ael Ribeiro da Cruz, Genildo Ferreira Santana e mais dois reservas,
Saulo Queiroz Quirino e Carlos Henrique
Romão. “Conquistamos o primeiro lugar em
duas provas, Head to Head e Slalom, e o segundo em outras duas, Tiro de Velocidade
e Down River. Graças aos ótimos resultados
ficamos em primeiro lugar no painel geral.
Deixamos para trás os neoz elandes es e os
argentinos, que ficaram, respectivamente,

( E/D) André Brandão,1º GB e Fábio Ramos, 9º GB

em segundo e terceiro lugar na competição”,
comemora o soldado Ramos.
A vitória da dupla não é só motivo de orgulho para a corporação. Ao voltar para o
Brasil, eles trouxeram consigo novos conhecimentos sobre técnicas do rafting, saberes
de grande valia para os bombeiros durante
situações de resgate em enchentes. O soldado
Ramos explica que tal como no esporte, para
agir com êxito em ocorrências dessa natureza, é fundamental saber identificar o refluxo, o remanso e as correntes formadas pela
água, além de dominar a técnica da remada.

inspeção do sistema de sprinklers para
garantir a prevenção a incêndios e a con
fiabilidade do equipamento, de autoria do coronel Cássio Roberto Armani, subcomandante do Corpo de Bombeiros de São Paulo, foi
tema do trabalho vencedor do 3º Prêmio Instituto Sprinkler Brasil de Trabalhos Técnicos.
O segundo lugar ficou com o pesquisador Bruno Dias, com o trabalho Simulação de incên
dios por fluidodinâmica computacional: uma
comparação entre edificações residenciais com
e sem sprinkler. O trabalho Instalação e dimen
sionamento de sprinklers, inscrito por Raquel
Aline Andrade Rizzatte, Mariele Ribeiro Guimarães, Thaís Cássia de Oliveira Sousa e Thaisa Soares Leão ficou em 3º lugar no concurso.
O Coronel Armani afirmou que a ideia de
desenvolver o trabalho partiu da experiência
adquirida ao longo de mais de 25 anos de corporação, sobretudo quando atuou na área de
vistoria de sistemas de proteção contra incêndio em edificações. “Mesmo fazendo visitas programadas, muitos sistemas não fun
cionavam. Isso me fazia pensar na qualidade
do que há Brasil afora”. Na pesquisa, o coronel estabelece uma relação direta entre a inspeção predial e o desempenho dos sistemas
de proteção contra incêndio, na medida em
que sua eficácia depende das condições de
funcionamento das bombas de incêndio, válvulas, sprinklers e reserva de água. Segundo o
autor, a ideia do trabalho foi propor um roteiro de inspeção normativo, baseado na NFPA 25
e adaptado à norma brasileira 10897. O objetivo do trabalho foi instaurar um roteiro que
permitisse criar um checklist a ser incorporado por uma norma brasileira ou por alguma
legislação estadual de incêndio. “Dessa forma,
busca-se oferecer uma ferramenta de manutenção preventiva, a fim de que seja alcançada a conf iabilidade no sistema de sprinklers.”
Leia mais sobre o concurso e o Instituto
Sprinkler Brasil na página 6.
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Presença do Corpo de
Bombeiros no Terceiro Setor
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:
“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
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BRAINSTORM

FUNDABOM

MEMÓRIA
Por: Cel Nilton Divino D’Addio
1

As Nossas Origens
existência dos chamados Corpos de Bombeiros está intimamente relacionada ao
aparecimento das aglomerações urbanas
— as cidades — e, consequentemente,
à maior concentração de pessoas e bens materiais.
No Brasil, após a chegada da Corte de Portugal
ao Rio de Janeiro em 1808, começaram a surgir medidas de prevenção de incêndios.
Mas somente em 2 de julho de 1856,
o Decreto Imperial nº 1775 cria o
Corpo Provisório de Bombeiros
da Corte, reunindo sob a mesma administração as seções de
incêndio de diferentes reparti2
ções, num total de 130 homens,
todos sob o comando de um oficial superior do Corpo de Engenheiros e subordinando- os ao
Ministério da Justiça.
Em São Paulo, o desenvolvimento urbano se acentua e em dezembro de 1850 um incêndio atinge uma casa da Rua do Rosário, atual
XV de Novembro, esquina da Rua Boa Vista. Sem recursos apropriados para o combate ao
fogo, o incêndio assume proporções assustadoras,
ameaçando devorar todo o quarteirão.

As palavras a seguir são do então presidente
da província, José Thomaz Nabuco de Araujo,
que descreve assim a ocorrência: “Era bem triste
e repugnante a situação da autoridade pública nestas circuns tancias, des tituída dos meios mate riaes
os mais simples, para poder socorrer aos cidadãos
e as famí lias, evitar o damno da propriedade, e o
perigo da cidade: era tanto mais triste e repugnante essa situação, quanto não tinha ella acção coercitiva para vencer
e dominar o egoísmo e a inercia.”
Em consequência são adotadas diversas posturas regulamentando a estocagem de produtos e a atuação de sineiros1,
aguadeiros2 e da população em
geral, em casos de incêndio.
Adquiriu- se também uma
bomba portátil que pertencia
ao empreiteiro francês Marcellino Gerard que, juntando- se a outra bomba manual velha, existente no
deposito bellico, passaram a ser tudo de
que se dispunha para o combate a incêndios.
1 Aquele que, por obrigação ou ofício, toca sino; fabricante de sinos.
2 Vendedor, fornecedor ou transportador de água.

1 Bomba manual
2 Tenente José Severino
Dias – arquivo de
imagens do CBESP
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3 Bomba vienense
4 Carro pipa
5 Bomba de tina

IHGSP em 1908. Nesse texto vamos encontrar a descrição do que foi efetivamente o primeiro grupo de bombeiros em São Paulo, mas
que acabou não prosperando.
“Turma de Bombeiros
Em 1874, o dr. Joaquim José do Amaral, zeloso chefe de policia, justamente alarmado com
a frequencia de incendios havidos em 1873, na
cidade, ponderava em brilhante exposição apresentada ao dr. João Theodoro Xavier, presidente da Provincia, que estavamos faltos de recursos materiaes para casos de summa gravidade . . .
. . . O dr. Amaral requisitou do governo autorização para manter um serviço regular com
pessoal habilitado, tendo instrucção apropriada.
5

4

Fotos: Arquivo de imagens do CBESP, Fire Engines & Fire Fighting - de David Burguess-Wise e Catálogo do Museo Storico dei Vigili del Fuoco di Mantova - Itália

3

Quando, em 1862, um incêndio acontece na Rua
do Carmo, constata-se a total falta de condições
de uso dessas bombas, que passaram muitos anos
sem uso e sem conservação.
No ano seguinte, a explosão de um barril de
pólvora devorou uma importante casa comercial e
aterrorizou novamente a população, fazendo com
que novas regras fossem estabelecidas pela Câmara
Municipal. Porém, com o passar do tempo, o cumprimento às regras foi afrouxando até que em 1870
uma nova explosão destrói outra casa comercial.
É a partir daí, 1870, que surge um Código Provisório de Posturas, possibilitando às autoridades condições legais para uma fiscalização mais
efetiva. Uma dessas regras prevê o seguinte: “As
fabricas de phosphoros e outras maté rias inflamáveis, não serão permitidas sinão fora da cidade . . .”.
Contudo, essas posturas não foram eficazes
para evitar a repetição de grandes explosões e incêndios e uma sucessão deles acontece em 1873,
exigindo providências do poder público.
Transcrevemos abaixo alguns trechos do delicioso texto escrito pelo major Pedro Dias de Campos 3 e publicado pela primeira vez na Revista do
3 Pedro Dias de Campos foi um dos mais brilhantes soldados e esportistas da Força Pública. Assumiu o Comando Geral da FP no momento mais
dramático de sua história, logo após a eclosão da Revolta Paulista de 1924,
nela permanecendo até 1928. Escreveu diversos livros sobre diferentes
temas e foi socio effectivo do Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo.
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. . .Propoz que fosse adquirida uma bomba de
re ci pien te mixto, porque as bombas manuais que
exis tiam tinham muito uso . . .
Solicitou tambem a compra de baldes de couro,
machados e machadinhas, escadas mecânicas e um
sacco salva- vidas.
O dr. João Theodo ro . . .obteve do congresso legislativo a lei . . ..que autorizava as despesas . . . até a
importância de dez contos de réis.
Para se utilizar desse excelente ma te rial creou
ele uma turma de 10 homens, anexa à companhia
de urbanos e, com autorização do governo, engajou
alguns homens, ex-praças do corpo de bombeiros da
Côrte para servirem na turma . . .
Infelizmente, o benemérito paulista não teve continuadores, e as dez praças destinadas ao serviço de extinção foram empregadas no policiamento da cidade.”
Assim termina a primeira iniciativa concreta de
criar um serviço efetivo de bombeiros na província, a fim de atender a outras prioridades imediatas.

6

O INCÊNDIO NA FACULDADE

Chegamos ao ano de 1880, com a cidade sem
profissionais para combater incêndios, apesar
desta já estar em franco e alucinante crescimento. A Faculdade de Direito, cria da em 1827
e enorme orgulho para os paulistas, abrigando
uma importante bi blio te ca que incluía o acervo da Ordem dos Franciscanos, é consumida
por violento incêndio na madrugada de 15 para
16 de fevereiro.
Já no dia seguinte, surgiam indícios da origem
criminosa do incêndio e o ilustre deputado Ferreira Braga discursava na Câmara, defendendo
veementemente a adoção de providências.
Vejamos alguns trechos de seu discurso:
“A capital da provincia está ainda sob a mais
dolorosa impressão . . . O pavoroso incendio ateado
ca sual ou criminosamente naqueles dois edifi cios,
constitue uma calamidade publica . . .
É admiravel, sr. Presidente, vergonhoso mesmo,
permita-me a franqueza, que em uma cidade tão importante como S. Paulo, tão rica quão populosa, não
exista um corpo de bombeiros perfeitamente organizado . . . Urge pois, cuidarmos do futuro e nesse intento apresento os seguintes projectos: um tratando
de habilitar o governo com a cota precisa para manter o Corpo de bombeiros anexo ao de urbanos; outro que a Provincia concorra com 50 contos para a
reparação da egreja e Faculdade.”
Em 27 de fevereiro o projeto era aprovado. A publicação foi em 10 de março, que passou a ser oficial mente considerada como a data de cria ção
do Corpo de Bombeiros de São Paulo. Eis a Lei:

“Art. 1º – Fica o governo da província autorizado a organizar desde já uma secção de bombeiros
anexa à companhia de urbanos da capital e a fazer a acquisição de machinismos pró prios para a
extinção de incêndios.
Art. 2º – Para essa despeza é o governo autorizado a abrir um credito de 20 contos.”
Coube ao presidente da província, Laurindo
Abelardo de Brito, e ao chefe de polícia, João Augusto de Padua Fleury, a glória de terem dado execução inteligente à Lei nº 6 da Assembleia Legislativa Provincial.
A secção de bombeiros compunha-se de 20 praças e um alferes como comandante. Padua Fleury
incumbiu-se de conseguir os equipamentos junto
à Corte, que se constituí ram de duas bombas-tina
francesas e duas bombas vienenses, sendo que uma
de cada modelo foi cedida pelo Governo Imperial,

6 Saco salva-vidas
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7 Mapa da cidade de
São Paulo em 1877

7

e duas bombas químicas. Parte do pessoal foi alistada no Rio de Janeiro e como comandante foi indicado pelo Corpo de Bombeiros da Corte o ex periente alferes José Severino Dias, que lá exercia a
função de instrutor. A secção foi instalada na Rua
do Quar tel, em um velho sobrado adaptado para
receber o efetivo, equipamentos, quatro carrospipa, carroças e mua res.
Em março de 1883 José Severino Dias é demitido por não concordar que o efetivo de bombeiros fosse empregado em ações policiais da
companhia de urbanos.
Neste pequeno texto sobre as origens do
Corpo de Bombeiros de São Paulo três pontos
merecem ref lexão:

O investimento de 20 contos foi muito menor
do que a colaboração para a reconstrução dos
pré dios atingidos na ocorrência da Faculdade de Direito.
■ O efetivo inicial foi de 20 homens, enquanto o
da Corte foi de 130.
■ Em São Paulo o Corpo de Bombeiros foi vinculado à Cia. de Urbanos e na Corte, ao Ministério da Justiça.
É importante conhecer o passado para compreender o presente e di recionar o futuro.
A
■

NILTON DIVINO D’ADDIO é coronel da reserva e integra
o Núcleo de Preservação da Memória do Corpo de Bombeiros.

